
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 17.06.2015 

Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 20:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen Ordfører SP 

Ingrid Lønhaug (permisjon 

fra 1945, kun 42 gjenstår) 

Varaordfører SV 

Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 

Ørjan Albrigtsen (permisjon 

fra 1945, kun 42 gjenstår) 

MEDL KP 

Kjell Arne Sørensen  MEDL KP 

Kurt Michalsen MEDL KP 

Peder André Amundsen MEDL KRF 

Øystein Skallebø MEDL AP 

Irene Toresen MEDL AP 

Vidar Langeland MEDL FRP 

Kari-Ann Olaisen (fra kl 

14:10, permisjon fra kl 16:35 

fom PS 34 – 37, samt RS 14) 

MEDL KP 

Geir Helgesen (fra kl 1635, 

fom sak 38) 

MEDL H 

   

              

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Einar Lauritzen MEDL AP 

Leif-Peder Jørgensen MEDL SP 

Dag Hugo Lorentzen MEDL SP 

Roger Johansen MEDL KRF 

Mona Jørgensen MEDL H 

Jørn Cato Angell MEDL FRP 

Ørjan Pedersen MEDL KP 

 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Rolf Larsen (permisjon fra 

1945, kun 42 gjenstår) 

Leif-Peder Jørgensen SP 

Bjørg Mikalsen (permisjon 

fra 1945, kun 42 gjenstår) 

Dag Hugo Lorentzen SP 

Helge Andersen (permisjon 

fra 1945, kun 42 gjenstår) 

Roger Johansen KrF 

Robert Hansen Einar Lauritzen AP 



Paul Stabell Jørn Cato Angell FrP 

Roald Sebergsen Ørjan Pedersen Høyre 

Elin Johannessen Geir Helgesen / Kari-Ann 

Olaisen 

Kp 

   

 

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt 

Merknader til sakslista:  

- To interpellasjoner mottatt ang bruk av kommunale biler, og søppelsaken 

- En uttalelse fra flertallsgrupperinga ang Arnøy- Laukøyferga vil bli lagt frem 

- Øystein Skallebø vil legge frem en uttalelse ang fiskeridirektoratet 

- Ingrid Lønhaug vil orientere om en uttalelse ang sykestuesenger 

- Sak 36 kan få betydning for sak 34 og bør behandles før sak 34 (fra Kurt Michalsen) 

- Vidar Langeland: sak 41, forvaltningsrevisjonsrapporten utgår, ber om en orientering 

om bakgrunnen for dette 

- Robert: ang sak 29/15, godkjenning av årsregnskapet ble behandlet av formannskapet 

uten at kontrollutvalgets uttalelse var tatt med – den er utdelt i dagens møte. 

Kommunestyret bør vurdere om saken skal behandles trass i formalfeilen 

o Kommunestyret vedtok enstemmig at saken skal behandles 

- Øystein Skallebø ba om at underteksten med saksnummer kommer tilbake på 

sakspapirene.  

 

 

 

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 i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

 

Torgeir Johnsen   Robert Hansen   Elin Johannessen  

 

 

  



 

 

Sykestuesaken 

Ingrid Lønhaug orienterte om status i saken, blant annet vedtaket i Stortinget. Den 

tverrkommunale aksjonskomiteen har skrevet en uttalelse som er utdelt i møtet.  

- Vedtak: saken tatt til orientering 

 

Arnøy- Laukøyforbindelsen  

Ørjan Albrigtsen fremla en uttalelse i saken 

Ordfører Torgeir Johnsen orienterte om Troms fylkestrafikk sitt arbeid overfor Torghatten ifm 

redusert tonnasje på MS Reinøy.  

- Vedtak: kommunestyret stiller seg enstemmig bak uttalelsen 

 

Strukturendring fiskeridirektoratet 

Øystein Skallebø fremla en uttalelse i saken 

- Vedtak: kommunestyret stiller seg enstemmig bak uttalelsen 

 

                                        

  



Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 29/15 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2014  2015/667 

PS 30/15 Økonomirapportering vår 2015  2015/691 

PS 31/15 Investeringsrapport vår 2015 etter 

formannskapets behandling 

 2015/691 

PS 32/15 PROSJEKT KOMPETANSELØFT I NORD-

TROMS - KOMMUNEPROSJEKTET 

 2015/18 

PS 33/15 Innføring av vekslingsmodellen innen barne- og 

ungdomsarbeiderfag og helsefag i Nord-Troms 

 2015/99 

PS 34/15 Gjenåpning av vaskeriet  2015/559 

PS 35/15 Videreføring av Nord-Troms Plankontor  2015/984 

PS 36/15 Bruk av reserverte kontrakter  2015/715 

PS 37/15 Stadfesting av kystsoneplanen for Skjervøy 

kommune 2014 - 2026 

 2015/611 

PS 38/15 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - Skjervøy 

kommune 

 2015/975 

PS 39/15 Kommunereform: statusbilde og videre utredning  2015/71 

PS 40/15 Sluttregnskap - renseanlegg på Fiskenes  2015/667 

PS 41/15 Saken utgår   

PS 42/15 Søknad om tomt med betalingsfritak  2015/567 

PS 43/15 Interpellasjoner 17. juni 2015  2015/610 

PS 44/15 Referatsaker   

RS 14/15 Notat til kontrollutvalget i Skjervøy og rapport fra 

undersøkelsen i Skjervøy Fiskeriutvikling AS 

 2015/936 

RS 15/15 Utbytte 2014 fra Ymber  2015/629 

RS 16/15 Atomberedskapsplan Skjervøy kommune  2015/986 

 

 

  



PS 29/15 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2014 2015/667 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i saken. 

Revisor Elsa Saghaug orienterte i saken. 

Robert Hansen, leder kontrollutvalget, orienterte på vegne av kontrollutvalget 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet utdelt på møtet og legges til grunn for behandlingen.  

 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

- Årsregnskap og årsmelding for 2014 godkjennes. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Årsregnskap og årsmelding for 2014 godkjennes. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2014 godkjennes. 

 

PS 30/15 Økonomirapportering vår 2015 2015/691 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i saken 

 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 22.05.15 

2. Rammeøkningene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B. 

3. Endringer i bemanningsplanen godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 



Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 22.05.15 

2. Rammeøkningene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B. 

3. Endringer i bemanningsplanen godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

Råmannens innstilling 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 22.05.15 

2. Rammeøkningene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B. 

3. Endringer i bemanningsplanen godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

PS 31/15 Investeringsrapport vår 2015 etter formannskapets behandling 

2015/691 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Administrativ endring:  

- «økonomirapporten» i punkt 1 endres til «investeringsrapporten» 

- Punktet «Nye prosjekter» økes med kr 300 000,- til opprusting av Solstua barnehage 

 

Votering: med administrative endringer: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Kommunestyret tar investeringsrapporten – med tillegget på kr 300 000,-  til Solstua barnehage 

– til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med reguleringsskjema og budsjettskjema datert 

09.06.15 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

reguleringsskjema og budsjettskjema datert 09.06.15 

PS 32/15 PROSJEKT KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS - 

KOMMUNEPROSJEKTET 2015/18 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Lisbeth Holm fra Nord-Troms studiesenter og Ådne Danielsen fra Universitetet i Tromsø 

orienterte i saken 



 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre ønsker å videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase, fase 3.    

2. Skjervøy kommunestyre forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt 

samarbeid og at Nord-Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er 

rådmannen, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.  

 

Rådmannens innstilling 

1. Skjervøy kommunestyre ønsker å videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase, fase 

3.    

2. Skjervøy kommunestyre forutsetter at arbeidet i fase 3 skjer som et interkommunalt 

samarbeid og at Nord-Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er 

rådmannen, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.  

 

PS 33/15 Innføring av vekslingsmodellen innen barne- og 

ungdomsarbeiderfag og helsefag i Nord-Troms 2015/99 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Rådmann Cissel Samuelsen orienterte i saken.  

 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Skjervøy kommune skal, sammen med de øvrige kommunene i regionene og Nord-Troms 

videregående skole, samarbeide om inntak og opplæring av lærlinger i en 

vekslingsmodell. Modellen innebærer et tre-årig vekslingsløp mellom arbeidsplass og 

skole innenfor to fagfelt: barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag. 

 

2. Et samarbeid om vekslingsmodellen betinger at fagtilbudet innen helsefag ved Nord-

Troms videregående, skolested Skjervøy, ikke legges ned. 

 

3. Avlønning av vekslingselever skal følge Hovedtariffavtalen, kap 6.1.3. «Fag som ikke 

følger hovedmodellen» 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune skal, sammen med de øvrige kommunene i regionene og Nord-

Troms videregående skole, samarbeide om inntak og opplæring av lærlinger i en 

vekslingsmodell. Modellen innebærer et tre-årig vekslingsløp mellom arbeidsplass og 

skole innenfor to fagfelt: barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag. 

 

2. Et samarbeid om vekslingsmodellen betinger at fagtilbudet innen helsefag ved Nord-

Troms videregående, skolested Skjervøy, ikke legges ned. 



 

3. Avlønning av vekslingselever skal følge Hovedtariffavtalen, kap 6.1.3. «Fag som ikke 

følger hovedmodellen» 

 

PS 34/15 Gjenåpning av vaskeriet 2015/559 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Administrativ endring av innstillingen:  

- Beløpet i punkt 3 endres til kr 25 000,- og i punkt 4 til kr 75 000,- 

 

Utsettelsesforslag fra Vidar Langeland (Frp)  

- Saken utsettes til administrasjonen har utarbeidet et budsjett som inkluderer alle 

kostnader tilknyttet drift av vaskeriet.  

- Votering: utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer 

 

Ørjan Albrigtsen (KP) ba om å få sin habilitet vurdert (styremedlem i Skjervøy ASVO) 

- Votering: Ørjan Albrigtsen erklæres habil med 11 mot 6 stemmer 

 

Forslag fra Krf og KP ved Kurt Michalsen:  

1. Kommunestyret ber rådmannen lage en anbudskonkurranse for vaskeritjenester gjennom 

bruk av reserverte kontrakter (FOA) § 3.12 

2. Det må være ei forutsetning i konkurransegrunnlaget som gjør at kommunen kan avvise 

anbudene dersom kostnadene til vaskeritjenestene bli dyrere enn ved kommunal drift.  

3. Ved avvisning av anbudene gjenåpnes vaskeriet i kommunal regi. 

4. Det kjøpes arbeidstøy og institusjonstøy for kr 75 000,-  

 

Votering: forslaget mot innstillingen 

- Forslaget falt mot 7 stemmer – innstillingen vedtatt 

 

Vedtak: 

1. Skjervøy kommune gjenåpner vaskeriet fra 1. oktober for drift i egen regi.  

2. Det bevilges kr 300.000,- til ombygging av lokalene og innføring av prosedyrer. 

3. Driftsbudsjettet økes med kr 25.000,- i forhold til 2013, til emballasjer 

desinfeksjonsvæske ol. 

4. Det kjøpes i arbeidstøy og institusjonstøy for kr 75.000,- 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen ber kommunestyret gjøre slikt vedtak: 

1 Skjervøy kommune gjenåpner vaskeriet fra 1. oktober for drift i egen regi.  

2 Det bevilges kr 300.000,- til ombygging av lokalene og innføring av prosedyrer. 

3 Driftsbudsjettet økes med kr 50.000,- i forhold til 2013, til emballasjer 

desinfeksjonsvæske ol. 

4 Det kjøpes i arbeidstøy og institusjonstøy for kr 100.000,- 



PS 35/15 Videreføring av Nord-Troms Plankontor 2015/984 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

1. Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene 

Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må 

tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

2. Skjervøy kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» 

etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 

vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget.  

3. Skjervøy kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende 

fra 01.01.2016. 

4. Skjervøy kommunes stillingsandel til planlegging reduseres fra 100 % til 90 % fra 

01.01.2016. Stillingsreduksjonen innebærer at ei videreføring ikke gir noen 

kostnadsøkning. 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene 

Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må 

tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. 

2. Skjervøy kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» 

etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 

vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget.  

3. Skjervøy kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, 

gjeldende fra 01.01.2016. 

4. Skjervøy kommunes stillingsandel til planlegging reduseres fra 100 % til 90 % fra 

01.01.2016. Stillingsreduksjonen innebærer at ei videreføring ikke gir noen 

kostnadsøkning. 

 

PS 36/15 Bruk av reserverte kontrakter 2015/715 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Vurdering av Ørjan Albrigtsens habilitet som styremedlem i Skjervøy ASVO 

- Votering: Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært habil 

 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp):  

- Kommunestyret vil ikke ta i bruk reserverte kontrakter på grunn av at det vil ekskludere 

lokale bedrifter fra kommunale oppdrag under 500 000 kr  

 

Forslag fra Kurt Michalsen (KP):  

- Innstillingens punkt 2 strykes og erstattes av nytt punkt:  



- Formannskapet skal være beslutningsmyndighet i slike vurderinger 

 

Forslag fra Vidar Langeland på nytt punkt 2:  

- Kommunestyret skal avgjøre om § 3.12 i FOA skal benyttes når administrasjonen ønsker 

det 

 

 

Votering:  

- Innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp) 

- forslaget fra Vidar Langeland falt mot 3 stemmer 

- Forslaget fra Kurt Michalsen (om å stryke punkt 2) 

o Forslaget vedtatt mot en stemme  

- Votering over nytt punkt 2: Michalsens forslag mot Langelands forslag 

o Michalsens forslag vedtatt mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

1. Skjervøy kommune skal ta i bruk forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) §3-12, som 

gir mulighet til å begrense konkurranser til arbeidsmarkedsbedrifter. 

2. Formannskapet skal være beslutningsmyndighet i slike vurderinger 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune skal ta i bruk forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) §3-12, som 

gir mulighet til å begrense konkurranser til arbeidsmarkedsbedrifter. 

 

2. Innen følgende oppdrag skal bruk av FOA §3-12 alltid vurderes:  

- Transportoppdrag 

- Pakking/utsendelser 

- Søm/reparasjoner 

- Mindre snekkeroppdrag 

- Grøntanlegg/ sommervedlikehold 

- Avskjerming 

 

PS 37/15 Stadfesting av kystsoneplanen for Skjervøy kommune 2014 - 2026 

2015/611 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

- Skjervøy kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 

Skjervøy kommune 2014-2026. 

- Kommunestyret tar innsigelsen til område FFA 17 Uløya sørvest til følge. FFA17 tas ut 

av planen. 

 



Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 

Skjervøy kommune 2014-2026. 

Kommunestyret tar innsigelsen til område FFA 17 Uløya sørvest til følge. FFA17 tas ut av 

planen. 

PS 38/15 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - Skjervøy kommune 

2015/975 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Fremlagte «Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - Skjervøy kommune» tas til etterretning. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

Fremlagte «Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - Skjervøy kommune» tas til etterretning. 

 

  



PS 39/15 Kommunereform: statusbilde og videre utredning 2015/71 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Fellesforslag ved Ingrid Lønhaug:  

- En representant fra ungdomsrådet velges inn i arbeidsgruppa 

 

Innstillingen – med fellesforslaget – enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyret tar utarbeidet statusbilde til etterretning, og godkjenner 

dokumentet som grunnlagsmateriale for ei videre utredning i kommunereformarbeidet. 

2. Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen går sammen om ei utredning av Nord-

Troms 4-alternativet. 

3. På bakgrunn av vedtak i de fire respektive kommunene utarbeider administrasjonen et 

forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansierings- og framdriftsplan, som 

legges fram for arbeidsgruppa.  

4. Det forutsettes at utredninga skal finansieres av eksterne midler. 

5. En representant fra ungdomsrådet velges inn i arbeidsgruppa 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyret tar utarbeidet statusbilde til etterretning, og godkjenner 

dokumentet som grunnlagsmateriale for ei videre utredning i kommunereformarbeidet. 

2. Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen går sammen om ei utredning av Nord-

Troms 4-alternativet. 

3. På bakgrunn av vedtak i de fire respektive kommunene utarbeider administrasjonen et 

forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansierings- og framdriftsplan, som 

legges fram for arbeidsgruppa.  

4. Det forutsettes at utredninga skal finansieres av eksterne midler. 

 

PS 40/15 Sluttregnskap - renseanlegg på Fiskenes 2015/667 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte sluttregnskap for renseanlegg på Fiskenes. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner fremlagte sluttregnskap for renseanlegg på Fiskenes. 



PS 41/15 Saken utgår  

 

PS 42/15 Søknad om tomt med betalingsfritak 2015/567 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Geir Helgesen ba om å få sin habilitet vurdert (involvert i prosjektet) 

- Erklært habil mot 1 stemme 

 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Det delegeres til rådmannen og avgjøre betalingsfritak på kjøp av tomt i Hollendervika.  

Avgjørelsen skal baseres på innlevert finansieringsplan og budsjett for boligen.  

Kommunen skal ved behandlingen sikre sitt bidrag med en tinglyst erklæring eventuelt pantehefte på 

det beløpet som betalingsfritaket gir. 

Rådmannens innstilling 

Det delegeres til rådmannen og avgjøre betalingsfritak på kjøp av tomt i Hollendervika.  

Avgjørelsen skal baseres på innlevert finansieringsplan og budsjett for boligen.  

Kommunen skal ved behandlingen sikre sitt bidrag med en tinglyst erklæring eventuelt pantehefte på 

det beløpet som betalingsfritaket gir. 

 

 

PS 43/15 Interpellasjoner 17. juni 2015 2015/610 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Interpellasjon fra Skjervøy SV ang søppelsaken i media: 

 
Spørsmål: 

1. Skjervøy SV ser at når fokus er satt på søppel, ønsker folk at det skal skje noe videre. 

Hvilke muligheter har vi til å pålegge folk å fjerne skrot, rydde opp etter seg? Kan vi 

sette opp forsøpling som tema på neste formannskapsmøte? 

2. Det er gjort en del erfaringer i forhold til både Skrotnisseprosjektet og i miljøgruppa. 

Hvis ordføreren ser det formålstjenlig å ta opp denne saken, kan ordfører tenke seg å 

invitere representanter fra dette prosjektet / miljøgruppa til å dele erfaringer med oss? 

 

Ordføreren svarte: Saken kan gjerne behandles i formannskapet, men det neste møtet like før 

ferien er kanskje ugunstig.  

 

 

 

Interpellasjon fra Paul Stabell (FrP) – bruk av kommunale biler 



 

Spørsmål:  

Det finnes retningslinjer om hva som skal gjøres etter endt arbeidsdag. Her ber vi om dette 

vedtaket blir effektuert, og at en ikke utsetter dette til en senere anledning.  

 

Teknisk sjef svarte: To personer ved teknisk etat har vakt til enhver tid, og i perioder med mye å 

gjøre har disse bilene med seg hjem. Snekkerne har oppdrag som gjøres på ettermiddags- og 

kveldstid og har derfor tjenestemessig behov for kommunal bil utenfor kontortid. Teknisk sjef 

kjenner ikke til uhjemlet bruk av kommunal bil til private formål.  

 

Vedtak: 

Interpellasjonene anses besvart og behandlet.  

 

Rådmannens innstilling 

Interpellasjonene anses besvart og behandlet.  

 

PS 44/15 Referatsaker  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.06.2015  

Behandling: 

Ad RS 14, notat til kontrollutvalget om forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Kontrollutvalgets leder, Robert Hansen orienterte i saken.  

 

Votering: Innstillingen enstemmig bifalt.  

Vedtak: 

Referatsakene  anses referert og behandlet.  

 

RS 14/15 Notat til kontrollutvalget i Skjervøy og rapport fra undersøkelsen i Skjervøy 

Fiskeriutvikling AS 2015/936 

RS 15/15 Utbytte 2014 fra Ymber 2015/629 

RS 16/15 Atomberedskapsplan Skjervøy kommune 2015/986 

 


