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Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 16.12.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 22:10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Kurt Michalsen MEDL SKKP
Kjell Arne Sørensen (permisjon 
kl 2125, etter alle PS og RS)

MEDL SKKP

Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Geir Helgesen (forfall ifm sak 
51-52)

MEDL SKKP

Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug Varaordfører SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Roger Johansen MEDL SKKRF
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Irene Toresen MEDL SKAP
Øystein Skallebø MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Vidar Langeland MEDL SKFRP
Jørn Cato Angell MEDL Uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Maria Kristiansen (permisjon kl 
1700, etter sak 48, 51 og 52)

Kari-Ann Olaisen SKKP

Hanne Høgstad (permisjon fra 
kl 1515, etter sak 51 og 52)

Dag Hugo Lorentzen SKSP

Jarle Strøm (fra kl 1515, etter 
sak 51 og 52)

Dag Hugo Lorentzen SKSP

Merknader til innkallingen: 
- Mona Jørgensen påpeker det ugunstige med møter på mandager, samt at mange saker 

ettersendes få dager før møtet
- Med merknad, innkallingen godkjent og møtet lovlig satt



Merknader til sakslista: 
- Ordfører bes orientere om dieselutslippet i Skjervøy havn (fra Kurt Michalsen, KP)
- Ordfører vil orientere om arbeidet med å få ny drift ved fiskebruket ved Skjervøy havn, 

samt oppnevne et forhandlingsutvalg for dette
- Vidar Langeland har stilt spørsmål om forsøksordning med snøscooterløype
- Med merknader, sakslista godkjent

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Arild Torbergsen Fungerende rådmann
Lise Román Avtroppende helse- og omsorgssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Rune Stifjell Økonomisjef
Kjell Ove Lehne Fungerende teknisk sjef
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 Leif-Peder Jørgensen Vidar Langeland



Dieselutslippet i Skjervøy havn
- Teknisk sjef orienterte om saken 

Utvalg for fremforhandling av ny driftsavtale ved fiskebruket på Skjervøy
- Årvikbruket drift AS og Roy Arne Pettersen er nå de aktuelle aktørene

- Ørjan Albrigtsen (KP) ba om få sin habilitet vurdert (nær familie med eiere av 
Årvikbruket Drift AS)

o Votering over habilitet: Albrigtsen erklært habil mot en stemme. 

- Forslag fra Kurt Michalsen (KP)
o Kommunestyret i Skjervøy setter ned et utvalg som skal jobbe fram en avtale med 

interessent om å kjøpe fisk på Skjervøy
o Utvalget skal bestå av:

 Ordfører
 Varaordfører
 Rådmann
 Øystein Skallebø (AP)
 Vidar Langeland (Frp)

o Utvalget har fullmakt til å forestå forhandlinger med kjøper / leietaker av anlegg 
på Skjervøy 

o Formannskapet skal godkjenne avtalen og eventuelt avgjøre om saken også må til 
kommunestyret

Forslaget enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Jørn Cato Angell (uavhengig)
- Ønsker å selge anlegget på det åpne markedet

Spørsmål fra Vidar Langeland 
Angående forsøksordning med kommunal forvaltning og godkjenning av snøscooterløyper. 
Hvorfor er ikke Skjervøy kommune påmeldt utvidelsen av denne forsøksordningen?

Ordføreren svarte:
- Det har ikke vært spesiell interesse for saken i kommunen, derfor er den ikke tatt videre

                                        



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 48/13 Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017 2013/3864
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PS 50/13 Budsjettendring investeringer 2012/4692

PS 51/13 Godkjenning av sluttregnskap på 
investeringsprosjekt - Naturklatrejungelen 
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PS 58/13 Regulering av Sandøra industriområde. 2009/1265



PS 48/13 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 Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Økonomisjef Rune Stifjell orienterte i saken

Endringsforslag fra KP-SV-SP-KRF ved Ørjan Albrigtsen (KP) 

Tiltak med økonomisk virkning:

1. Omstrukturere og redusere antall virksomheter innenfor helse og omsorg.

Beskrivelse: Rådmannen starter arbeidet med å redusere antall virksomheter 
innenfor helse og omsorg. Forslag til tiltak legges fram til 
formannskapet innen okt.2014.

Konsekvens: Færre og større virksomheter. Innebærer innsparing av 100% 
stilling fra 1.7.15. Usikkert pr nå om det kan gjennomføres uten 
oppsigelser.

Økonomi: Reduserte utgifter med 250.000,- i 2015 og 500.000,- fra 2016 

2. Redusere arealet til kommunale virksomheter

Beskrivelse: Skjervøy kommune disponerer i dag et for høyt areal til våre 
virksomheter, dette ønsker kommunestyret å redusere.  Rådmannen 
bes gå gjennom alle virksomheter for å se på muligheten for å bruke 
byggene mer effektivt. Et mål for dette arbeidet bør være å frigjøre 
bygg slik at de kan selges eller omgjøres til utleieboliger. Forslag til 
tiltak legges frem for formannskapet innen juni 2014

Konsekvens: Samle flere virksomheter under samme tak slik at vi utnytter 
byggene bedre. Dette vil føre til reduserte energikostnader, mindre 
renhold og redusert vedlikehold.

Økonomi: Reduserte utgifter med 200.000,- alle år fra 2015

3. Styrket utviklingsarbeid/næringsutvikling



Beskrivelse: Skjervøy kommune ønsker å styrke satsinga på næringsutvikling. 
Det legges i utgangspunktet opp til å opprette ei 50 % stilling som 
næringskonsulent fra 1.6.2014 og ut 2015. Formannskapet tar 
endelig stilling til dette når strategisk næringsplan er ferdig, 
herunder også videreføring fra 2016.

Konsekvens: Styrking av utviklingsarbeidet og tilrettelegging for nyetablering. 
Økonomi: Økt utgift med 200.000,- i 2014 og 350.000,- i 2015.  

4. Selvkost havn økt vedlikehold.

Beskrivelse: Det skal fjernes steiner i Arnøyhamn havn og sikre leidere på 
kommunale kaier.

Konsekvens: Havna i Arnøyhamn vil bli bedre. 
Økonomi: Budsjettet for vedlikehold økes i 2014 med 100.000,-.  Dette tas fra 

overskuddsfond eller med økte gebyrer.

5. Ikke selge Lauksletta og Nikkeby skole.

Beskrivelse: Disse byggene er viktig for trivsel i bygdene. Byggene innehar flere 
roller som f.eks. kulturhus, kafe, aktivitetssenter og sosial møteplass. 
Ut fra dette tas kravet om egenandel fra brukerne ut i 2014 og 2015.

Konsekvens: Byggene bidrar til økt trivsel og bidrar til at bygdene har mindre 
behov for kommunale tjenester.

Økonomi: Redusert inntekt med 100.000,- i 2014 og 2015 

6. Økt vedlikehold av Arnøy kirke og vedlikehold av gjerde.

Beskrivelse: Arnøy kirke må males for å unngå store vedlikeholdskostnader i 
framtiden. Gjerde runde kirke og kirkegård er i dårlig stand. 

Konsekvens: Unngå større forfall og unngå at dyr kommer inn på kirkegården.
Økonomi: Menighetsrådet tilføres 100.000,- til dette i 2014 under forutsetning 

av at de finner dekning for resten innenfor eget budsjett. 

7. 2 ekstra formannskapsmøter

Beskrivelse: Det innføres 2 ekstra formannskapsmøter i 2014 der tema er 
næringsutvikling. Mulige tema: 1) fiskeri, havbruk og 
havneforvaltning. 2) Bedriftsetablering, bank og Innovasjon Norge. 

Konsekvens: Større fokus på næringsutvikling.
Økonomi. Økt utgift med 20.000,-.

8. Sertifisering til miljøfyrtårnenheter.

Beskrivelse: Kommunen har forpliktet seg til å sertifisere 30% av kommunens 
enheter innen 2014, jf vedtatt klima og energiplan for Nord-Troms. 
Det kreves en del arbeid for å bli sertifisert.. 

Konsekvens: Sertifisering av kommunale enheter vil føre til økt kontroll av 
energiforbruk, økt gjenvinning og kollektivt løft for klimaarbeidet. 
Det er nødvendig med kjøp av veiledningstjenester for å komme i 
gang med arbeidet.

Økonomi: Økt utgift med 20.000,- i 2014. Mulig innsparing på sikt. 

9. Justering mot fond



Beskrivelse: Netto virkning av alle tiltak justeres mot fond 
Konsekvens: Ingen
Økonomi: Redusert avsetning med 440.000,- i 2014, ingen endring i 2015 og 

økt avsetning med 700.000,- i 2015 og 2016.

Endrede kulepunkt 

4. Forvaltninga av startlånordninga skal reorganiseres. Kommunestyret ber 
formannskapet oppnevne et politisk valgt låneutvalg. Reglementet forandres i 
henhold til dette. 

5. Kommunestyret ønsker gjennom en tett dialog med menighetsrådet fokus på 
ressursbruk. Det bør spesielt ses på samkjøring av anleggsdel og bemanning. 
Rådmannen legger frem forslag til tiltak innen første halvdel av 2014.

6. Kommunestyret ber formannskapet utrede muligheten for konkurranseutsetting av 
snørydding av kommunale veier, fortau og plasser innen 1. halvår 2014 med evt. 
oppstart fra neste brøytesesong. Kjøp av hjullaster utsettes til formannskapet har 
behandlet utredningen.

7. Skjervøy kommune ligger høyt på energikostnader ifølge Kostra. Investeringstiltak 
9 energisparekontrakter er et godt tiltak som vil gjelde for 5 store bygg.  
Kommunestyret ber rådmannen jobbe for å redusere energikostnadene for alle 
kommunale bygg. Det bør vurderes ei bonusordning som stimulerer til lavere 
strømforbruk. Rullering av energi- og klimaplanen skal behandles i kommunestyret 
i junimøtet, slik at tiltak kan innarbeides i budsjett fra 2015.

8. Kommunen ønsker å få flere innbyggere og gjerne beholde de innbyggerne vi har. 
Mange kommuner konkurrerer om de samme innflytterne, så vi ønsker å profilere 
oss mot barnefamilier og framstå som en barnevennlig kommune. Derfor vil vi se 
på muligheter for å gjøre barnehagetilbudet rimeligere/ eventuelt prioritere 
enkelte grupper.  I 2014 vil følgende modeller vurderes økonomisk:  

- Full barnehagedekning ved flere opptak
- Gratis barnehager for 1 – 2 åringer
- Billigere barnehagetilbud for alle barn 
- Gratis barnehager første året til alle barn som flytter hit
- Vurdere sommeråpne barnehager

9. Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier. 
Tiltastandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014.

Nye kulepunkt:
10.  Boligsosial handlingsplan skal revideres første halvdel av 2014. Kommunestyret ber 

arbeidsgruppa fremme forslag til tiltak for økt boligbygging både kommunalt og 
privat. Gruppa bør gjennomgå dagens boligforvaltning og komme med forslag til 
hvilke kommunale boliger vi bør selge. 

11. Kommunestyret ber rådmann gjennomgå dagens renholdsplan. Det er ei 
forutsetning for en fortsatt kommunal renholdstjeneste at vi får på plass ledende 
renholder. Rådmannen rapporterer til formannskapet om status i dette arbeidet 
innen juni 2014.

12. Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye
kunstgressbanen på Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet 
til neste møte for å ta stilling til kommunal medvirkning og organisering av 
prosjektet.



13. Kommunestyret ber rådmann og ordfører jobbe i lag med bygdelagene på 
Lauksletta og Nikkeby med tanke på å få til forpliktende avtaler for byggene og å få 
på plass ei framtidig finansiering.

14. Husleiesatser for kommunale bygg er i dag de samme på Skjervøy tettsted som på 
Arnøya. Kommunestyret ber rådmann vurdere husleiesatsene på Arnøya i forhold til 
markedspriser.

15. Skjervøy kommune tar ansvaret for å kjøre en årlig holdningskampanje / aksjon i 
skoler og kommune hver vår i forhold til forsøpling. Rådmannen får ansvaret for 
organisering av aksjonen.

16. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel må det tas hensyn til miljøspørsmål. 
Energi- og klimaplan for Nord-Troms er et viktig dokument i denne sammenheng, og 
det bør innarbeides tekst i forhold til klima- og energiutfordringer.

Endrede kulepunkter:
17. Kommunestyret vil i dette budsjettforslaget starte flere prosesser som vil kreve store 

utredningsressurser fra rådmannens stab. Det er viktig at formannskapet i lag med 
rådmannen innhenter bistand til dette arbeidet fra eksterne aktører som f.eks KS.

18. Kommunestyret ber rådmannen ta helhetlig å gjennomgå gebyrreglementet innenfor 
vann og avløp. 

Forslag på nytt kulepunkt (nummer 19) fra Einar Lauritzen (AP)
19. Det vurderes å opprette en 50 % stilling som idrettsskoleleder i tilknytning til SFO. 

Rådmann legger fram egen sak i kommunestyret våren 2014, slik at tilbudet 
eventuelt kan opprettes høsten 2014.

Mona Jørgensen (H) trekker forslaget fra H og Frp fra formannskapet. 

Ørjan Albrigtsen (KP) trekker fellesgrupperingens forslag fra formannskapet

Vedtak:

Votering: 
- Forslaget fra fellesgrupperinga støttet med 15 stemmer
- Forslaget fra H og Frp støttet av 3 stemmer
- Rådmannens innstilling støttet av 0 stemmer

Votering over kulepunktene fra fellesgrupperingen: 
- Kulepunkt 4: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 5: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 6: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 7: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 8: vedtatt med 16 mot 2 stemmer
- Kulepunkt 9: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 10: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 11: vedtatt med 16 mot 2 stemmer
- Kulepunkt 12: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 13: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 14: vedtatt med 15 mot 3 stemmer
- Kulepunkt 15: vedtatt med 16 mot 2 stemmer
- Kulepunkt 16: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 17: enstemmig vedtatt
- Kulepunkt 18: enstemmig vedtatt



Votering over forslaget fra AP
- Kulepunkt 19: enstemmig vedtatt

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. 

PS 49/13 Økonomirapport drift desember 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 
datert 09.12.13 og oppdaterte skjema 1A og 1B

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 50/13 Budsjettendring investeringer

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 03.12.13

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 51/13 Godkjenning av sluttregnskap på investeringsprosjekt -
Naturklatrejungelen anleggsnr 1941005101

Rådmannens innstilling:

Skjervøy kommunestyre godkjenner fremlagte sluttregnskap for 
utvidelse av Naturklatrejungel.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 52/13 Møteplan 2014 - kommunestyrets behandling

Formannskapets innstilling

Formannskapet foreslår følgende møteplan:  

Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskap Man 3 Man 7 Man 19 Man 2, 

man 23
Kommunestyret Ons 12 Ons 7 Ons 18
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 Man 8 Man 13 Man 3, 24



Kommunestyret Ons 29 Ons 17
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

Saksopplysninger

Nye saksopplysninger ifm kommunestyrebehandlingen:
Rådmannen la som vanlig sitt forslag til møteplan frem for formannskapet som innstiller til 
kommunestyret. Formannskapet vedtok endringer av møtedager for formannskap og 
kommunestyremøter. Disse endringene er nå innarbeidet i tabellen.

For øvrig; nytt fast møtetidspunkt for formannskap og kommunestyret foreslås til kl 1015. 

Kommuneloven § 9, 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

Skjervøy kommune har nå i to år hatt mandag som møtedag for formannskap og kommunestyre. 
Bakgrunnen har vært av hensyn til ukependlere. Det har imidlertid kommet tilbakemeldinger fra 
både posisjonspartier og opposisjonspartier om at mandager er en ugunstig møtedag siden 
partiorganisasjonenes forberedelser til møtene må legges til helga før. Dette ønsker rådmannen å 
ta hensyn til og foreslår derfor tirsdager som ny møtedag. 

Rådmannen foreslår at kommunestyremøter fortsatt starter kl 10:15, men at formannskapsmøter 
starter tidligere; kl 0915. Det er ofte mange saker på formannskapsmøtene og ved å starte 
tidligere utnyttes dagen bedre. Kommunestyremøtene bør fortsatt starte kl 10:15 slik at partier
og grupperinger kan ha interne møter i forkant. 



Rådmannen anbefaler også i år at kommunestyret vurderer å gi 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 mens det ikke 
er planlagt formannskapsmøter. 

En slik fullmakt kan i så fall vedtas av kommunestyret i junimøtet. 

Rådmannen foreslår at to formannskapsmøter legges utenom rådhuset, ett på Skjervøy ASVO og 
ett til N-Troms videregående, skolested Skjervøy (viss KKS), alternativt ungdomsskolen. 

Rådmannen foreslår følgende temaer ifm møtene:
- Kommunestyret den 11. mars: eldreomsorg
- Kommunestyret den 6. mai: Plan og bygningsloven
- Formannskapet (dato ikke fastsatt): flyktninger og boliger

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Forslag fra H og Frp ved Mona Jørgensen (H)
- Øke antall kommunestyremøter eventuelt å endre datoer slik at vi unngår å ha en 

periode på nærmere 4 måneder uten møte i kommunens øverste organ

Vedtak:

Votering: 
- Møteplanen enstemmig vedtatt
- Tilleggsforslaget fra H og Frp falt med 4 mot 13 stemmer

PS 53/13 Politisk behandling - søknad om fritak fra verv i kommunestyret

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
- Søknaden om fritak avslås

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 54/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Ad RS 16/13 
- Ingrid Lønhaug orienterte om arbeidet i omdømmeprosjektet

Ad RS 18-19/13
- Rune Stifjell orienterte i saken

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet

RS 16/13 UTSKRIFT MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD 28. OG 29. OKT

RS 17/13 K-utvalg saksliste og protokoll 3. desember

RS 18/13 Utestående fordringer i Skjervøy kommune

RS 19/13 Notat om rapportering til kommunestyret ang utestående fordringer

PS 55/13 Rullering av edruskapspolitisk plan

Ordførers innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
- Kommunestyret ber kommunens rusforum – ved leder Ingrid Lønhaug – om å rullere 

edruskapspolitisk plan 
- Ny edruskapspolitisk plan legges frem for kommunestyret i junimøtet 2014. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp) på vegne av Frp, H og uavhengig representant Angell
- Kommunestyret utvider antall skjenkesteder på tettstedet Skjervøy fra 4 til 5

Vedtak:

Votering:
- Innstillingen enstemmig vedtatt
- Tilleggsforslaget falt med 5 mot 12 stemmer

PS 56/13 Rullering av politivedtekter for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 



- Skjervøy kommunestyre ber rådmannen starte opp arbeidet med å rullere kommunens 
politivedtekter fra 1998. 

- Forslag til ny forskrift utarbeides i samarbeid med lensmannen og sluttbehandles i 
kommunestyret i løpet av 2014

.Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 57/13 Interpellasjoner 16.12.13

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Ad interpellasjon Prestegårdsjorda
Forslag til vedtak: 

- Kommunestyret er positive til prosjektet/utbyggingen på Prestegårdsjordet som kan bidra til 
å løse boligmangelen kommunen har. Administrasjonen bes gå i dialog med utbygger og 
vernemyndigheter for å få realisert et prosjekt på Prestegårdsjordet.

Krav ifm interpellasjonen underskrevet av Einar Lauritzen, Irene Toresen og Øystein Skallebø (AP), 
Jørn Cato Angell (uavh), Mona Jørgensen (H), Vidar Langeland (Frp) og Leif-Peder Jørgensen og 
Jarle Strøm (SP) :

- Underskrivende kommunestyrerepresentanter ber med hjemmel i Kommuneloven § 32-1om 
at formannskapets avvisning av utbyggingssaken på Prestegårdsjordet med tilhørende 
dokumentasjon legges frem som sak for kommunestyret i mars 2014.

Ad interpellasjon Årvikbruket:
- Vil ordføreren bidra til at styreprotokollene i Årvikbruket Eiendom AS blir 

offentliggjort? Ordføreren svarte: Nei. 
- Vil ordføreren legge frem renoveringen av Årvikbruket som sak til kommunestyret?

Ordføreren svarte: Nei.
- Vil ordføreren i forbindelse med avviklingen av Skjervøy Fiskeriutvikling komme med en 

sak til kommunestyret som kan belyse hvordan 10 av 15 millioner kunne forsvinne i 3 
gamle bygninger? Ordføreren svarte: Nei.

- Forslag til vedtak:
o Ordføreren legger frem en sak som belyser forholdene rundt renoveringen av 

Årvikbruket for kommunestyret i mars 2014.

Ad interpellasjon Industriparken:
- I kommunestyremøte 28.10.13 sa ordføreren at han skulle kontakte eierne, og få en juridisk 

vurdering av om Industriparken AS oppfyller sin plikt til å opprettholde drift i anlegget, hva 
er status? Ordføreren svarte: Advokat har bekreftet at forsøk på utleie oppfyller 
kriteriene for opprettholdelse av drift i juridisk forstand



- Hvorfor var drift i Industriparken verdt 2,5 millioner, mens andre aktører som driver service 
til fiskeflåten har fått redusert sine søknader til næringsfondet, og aldri oppfordret til å søke 
lån og tilskudd fra Skjervøy Fiskeriutvikling? Ordføreren besvarte ikke denne

- Hvorfor er det bevilget lån på 2,5 millioner til Industriparken AS, men kun utbetalt ca 2,1 
million? Ordføreren svarte: Det ble søkt 2,5 millioner i lån for å refinansiere deler av 
langsiktig gjeld. Dokumentasjon på det som ble lagt fram av lånetaker som dette lånet 
skulle gå til var på kr. 2.076.986,30, derfor ble kun dette utbetalt..

- Forslag til vedtak:
o Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å granske alle forhold rundt lånet 

som ble gitt fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Industriparken AS.

Vedtak:

Ad Prestegårdsjorda:
- Forslaget til vedtak ikke behandlet da kravet om kommunestyrebehandlingen fikk 

tilstrekkelig støtte og blir gjennomført

Ad Årvikbruket:
- Forslaget avvises. 

Ad Industriparken:
- Forslaget avvises. 

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 58/13 Regulering av Sandøra industriområde.

Teknisk sjefs innstilling

Skjervøy kommunestyre er positiv til reguleringsendring og utvidelse av gjeldene 
reguleringsplan Sandøra industriområde. Reguleringsendringen og utvidelsen av Sandøra 
industriområde skal reguleres til industri i tilknytning til havbrusknæringen. Deler av dette 
området skal kunne brukes til smoltanlegg. 

Skjervøy kommunestyre tar forbehold om at alle relevante forhold blir belyst og godkjent av alle 
fagetater/høringsinnstanser før egengodkjenning av planen kan gis. 

Skjervøy kommunestyret ønsker at søknad om konsesjon for smoltanlegget og 
revidering/utvidelse av reguleringsplan Sandøra industriområde behandles parallelt.   

Det søkes om dispensasjon fra ”Lov om kulturminner av 1978 § 3 første ledd (er det ikke tillatt 
med tiltak som egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne, eller fremkalle fare for at dette 
kan skje) for kulturminnene i område, dette kan medføre økte kostnader i forbindelse 
arkeologiske utgravninger av i forminnene. 

Skjervøy kommunestyre tar stilling til kostnaden og finansieringen av eventuelle utgravninger 
når de foreligger.   



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 16.12.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


