
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 29.10.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:55

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen (permisjon kl 
1555, etter sak 51)

LEDER SKSP

Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP
Leif-Peder Jørgensen 
(permisjon fra kl 1745, etter 
sak 56)

MEDL SKSP

Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Kurt Michalsen MEDL SKKP
Kjell Arne Sørensen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Øystein Skallebø (permisjon kl 
1555, etter sak 51)

MEDL SKAP

Irene Toresen MEDL SKAP
Vidar Langeland MEDL SKFRP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Geir Helgesen MEDL SKH
Jørn Cato Angell MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Roger Johansen MEDL SKKRF
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Aksel Jørgensen (permisjon kl 
1350, etter sak 48)

Ørjan Pedersen SKH

Vidar Brox-Antonsen Kari-Ann Olaisen SKKP
Helge Andersen Roger Johansen SKKRF
Robert B. Hansen Einar Lauritzen SKAP
Tove Reiersen (fra kl 1555, fra 
sak 52)

Torgeir Johnsen (permisjon) SKKP

Merknader til innkallingen: 



- Aksel Jørgensen (H) 1. vara bør få innkallingen på papir når man har erfaring for at det 
meldes sent forfall

- Med merknad, innkallingen godkjent og møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:

- Ingrid Lønhaug vil legge frem en interpellasjon om biler i hjemmetjenesten

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef
Espen Li Økonomisjef
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 Ørjan Albrigtsen Robert Hansen



Interpellasjon fra Ingrid Lønhaug - Biler til hjemmetjenesten nå.

Hjemmetjenesten har i flere år meldt behovet for flere biler. Behovet for hjemmetjenester øker 
med en økende eldre befolkning. Kommunestyret har tidligere fått orientering om behovet for 
flere stillinger i hjemmetjenesten. Vi har i dag en situasjon der fagfolk i etaten ikke får gjort 
jobben sin effektivt.  De må bruke arbeidstid på å sitte og vente på ledige biler. Dette er misbruk 
av ressurser, når vi vet at det er stort og økende behov for disse tjenestene. 

Spørsmål til ordfører:
1. Hva mener ordføreren bør gjøres i forhold til den situasjonen vi har fått i hjemmetjenesten?

2. Finnes det muligheter for å få løst dette problemet innenfor årets budsjett?

Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen svarte på vegne av rådmannen at utfordringen er kjent og søkes 
løst ved kjøp av brukte biler

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 46/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3223

PS 47/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms 2014/3225

PS 48/14 Balansering av økonomirapportering høst 2014 2013/3864

PS 49/14 Investeringsrapport høst 2014 2013/3864

PS 50/14 Godkjenning av låneopptak - overtakelse av 
leasingbil

2012/4897

PS 51/14 Anskaffelsesreglement for Nord-Troms
kommunene - Revisjon

2014/3474

PS 52/14 Kommunestyrebehandling ; Renovering av 
Kiilgården

2013/2831

PS 53/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 NAV 2013/1723

PS 54/14 Politisk behandling - Søknad om å fratre verv i 
eldrerådet og kommunestyret

2011/4015

PS 55/14 To-dagersvalg i 2015 2014/2047

PS 56/14 Skjenkebevilling uteservering Ocean Bar AS 2014/1480

PS 57/14 Referatsaker

RS 17/14 Opphør av permisjon til politiske verv 2011/4015

RS 18/14 REVISJONSBERETNING for 2013 2014/114

RS 19/14 Møtebok fra representantskapsmøtet KomRev 
Nord april 2014

2014/114



PS 46/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms

Rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.

2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapa i de andre Nord-Troms-

kommunene.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Forslag fra flertallsgrupperinga ved Kurt Michalsen (KP):
- Tillegg til innstillingens punkt 1: 
- Kommunestyret vil påpeke viktigheten av en bred lokal prosess. Konsekvensene ved å 

bestå som egen kommune må med i prosessen, i tillegg må man vurdere alternativer som 
går ut over fylkesgrensene. 

Fellesforslag:
- Endret punkt 2
- Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet og de partiene som 

ikke er representerte som skal lede prosessen innad i kommunen og samarbeide med 
formannskapet i de andre Nord-Troms kommunene. 

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen med nytt punkt 2 enstemmig vedtatt
- Tilleggsforslaget fra flertallsgrupperinga vedtatt mot 4 stemmer

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i saken.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 47/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms

Rådmannens innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy kommune skal fra og med 1.1.2015 inngå i et formalisert interkommunalt 
samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

2. Samarbeidet omfatter følgende stillinger: Brannsjef, forebyggende tjenester, tilsyn og 
feiertjenester.

3. Leder for det lokale brannkorpset har rollen som leder beredskap i hver enkelt kommune.   

4. Skjervøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til sammen med rådmenn i de øvrige 
samarbeidskommunene å utarbeide forslag til felles feierforskrift.  Forslaget oversendes 
til politisk avgjørelse og forutsettes iverksatt fra og med 1.1. 2015.

5. Skjervøy kommunestyre godkjenner «Avtale om brannvernsamarbeid» slik den 
foreligger. 

6. Skjervøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til i samarbeid med de øvrige rådmenn i 
samarbeidet å planlegge, gjennomføre iverksetting av samarbeidsavtalen, herunder å 
beslutte i spørsmål om rekruttering, lokalisering mv.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Administrativt tillegg: 
- Rådmannsutvalget har føyd til et nytt punkt 8 i avtalen: 

Frist for oppsigelse av samarbeidsavtalen er ett år

Vedtak:

Med administrativt tilleggspunkt: Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 48/14 Balansering av økonomirapportering høst 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema
datert 2
2. Kommunestyret godkjenner rammeøkning til etatene i tråd med vedlegg og oppdatert 
budsjettskjema 1A
3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med fremlagte oversikt.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Administrativ endring: 
- Punkt 1: …skjema 2 datert 1.10.2014.

Vedtak:

Med administrativ endring: innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 49/14 Investeringsrapport høst 2014

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med
budsjettskjema datert 03.10.14

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- Kjøp av hjullaster strykes fra investeringsrapporten

Forslag fra fellesgrupperinga ved Ørjan Albrigtsen (KP): 
- Kommunestyret ber ordfører og rådmann legge en sak frem for formannskapet angående 

anskaffelser av hjullaster. Det bør legges frem en vurdering av dagens behov og evt 
alternativ. 

Vedtak:

Forslaget fra Vidar Langeland (Frp) enstemmig vedtatt. 



Forslaget fra fellesgrupperinga enstemmig vedtatt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 50/14 Godkjenning av låneopptak - overtakelse av leasingbil

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner låneopptak på kr. 205.000,- til overtakelse av leasingbil i 
Rus- og psykiatritjenesten. Bilen overtas i 2014, og lånet nedbetales med dekning fra 
driftsbudsjettet.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 51/14 Anskaffelsesreglement for Nord-Troms kommunene - Revisjon

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Forslag til nytt punkt tre til rådmannens innstilling, fra Kurt Michalsen (KP)
- Avtalens punkt 4, innkjøpsmetode ved enkeltkjøp: beløpsgrensen endres til 500 000 kr. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Fellesforslaget enstemmig vedtatt

PS 52/14 Kommunestyrebehandling: Renovering av Kiilgården

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør flg vedtak:

1. Renovering av Kiilgården settes i gang innenfor ei ramme på 2,7 mill.



2. Prosjektet fullfinansieres med et låneopptak på inntil kr 1 275 000 og som søkes 
innarbeid i BØP 15-18.  

3. Driftsutgifter dekkes inn gjennom utleie av bygget. Driften legges inn under ansvaret til 
kulturhuset og utleie/aktiviteter styres av kulturhusleder.

4. Det samarbeides videre med Nord-Troms museum og Fylkeskommunen.

5. Arbeids-/Prosjektgruppa ”Kiilgården” omgjøres til  en byggekomité og utvides med to 
personer, - kulturhusleder og en fra brukergruppa.

Byggekomiteen vil  bestå av:

- Kultur- og undervisningssjef, 
- Vedlikeholdsleder, teknisk etat
- Politisk valgt ( Mona Jørgensen)
- Nord-Troms museum
- Kulturhusleder
- En fra brukergruppen

6. Det er et mål at renoveringa står ferdig innen utgangen av juni 2016. Etter endt arbeid 
legges det frem regnskap for kommunestyret til godkjenning.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Forslag på tillegg til innstillingens punkt 5, fra Kp, SV, SP og Krf, ved Ørjan Albrigtsen (KP). 
- Kultur- og undervisningssjef velges som leder av byggekomiteen. 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
1. Bygget sikres utvendig innenfor rammen på 200 000,- som er bevilget i 

økonomireguleringen. Dersom det ikke er tett. 
2. Bygget legges ut for salg. 

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland: 

o Innstillingen vedtatt mot to stemmer
- Forslaget på leder av komiteen: 

o Forslaget enstemmig vedtatt

PS 53/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 NAV

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre tar resultatet fra brukerundersøkelsen i NAV til orientering.



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 54/14 Politisk behandling - Søknad om å fratre verv i eldrerådet og 
kommunestyret

Ordførers innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Sigmund Mathiassen innvilges fritak fra vervet som vararepresentant til 

kommunestyret og som leder og medlem av eldrerådet
2. Kolbein Simonsen rykker opp til 4. varamedlem på høyres liste til kommunestyret
3. Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag til nytt (nye) medlem til 

eldrerådet

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Forslag fra valgnemnda ved Kurt Michalsen (KP) på nytt fast medlem i eldrerådet: Jan Larsen

Vedtak:

Innstillingen – med valgnemndas forslag – enstemmig vedtatt

PS 55/14 To-dagersvalg i 2015

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
- Skjervøy kommune gjennomfører kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 over to dager, 

søndag 13. september i tillegg til mandag 14. september. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 56/14 Skjenkebevilling uteservering Ocean Bar AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
- Ocean Bar gis skjenkebevilling for uteservering av øl og vin



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Jørn Cato Angell erklærte seg inhabil (part i saken) og fratrådte i saken. 

Administrativt merknad: 
- Rådmannens innstilling trekkes da forhold vedrørende området for uteservering ikke er 

tilstrekkelig avklart. 

Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV):
1. Ocean Bar AS gis skjenkebevilling for uteservering av øl og vin på samme område som 

tidligere eier hadde uteservering. Området gjerdes inn. Det gis ikke anledning til å 
utvide skjenkeområdet. 

2. Det forutsettes at bevillingshaver har et forsvarlig vakthold. 

Vedtak:

Forslaget fra Ingrid Lønhaug vedtatt mot en stemme

PS 57/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet

RS 17/14 Opphør av permisjon til politiske verv

RS 18/14 REVISJONSBERETNING for 2013

RS 19/14 Møtebok fra representantskapsmøtet KomRev Nord april 2014


