
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 15.06.2016 

Tidspunkt: 09:15 – møtet hevet 18:10. 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 

Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 

Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 

Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Åshild Hansen MEDLEM AP 

Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 

Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 

Arne Nilssen MEDLEM FRP 

Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Helene Mathiassen Solvang Åshild Hansen AP 

Robert Hansen Sissel Torbergsen AP 

Paul Stabell Arne Nilssen FRP 

Arnfinn Pedersen Vidar Brox-Antonsen SP 

Lise Roman (PS 46/16) Ingrid Lønhaug SV 

Elin Johannessen (PS 46/16) Maria Jørgensen Andersen KrF/KP 

Svein Roger Karlsen (PS 46/16) Reidar Mæland H 

 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslisten: 

 Ny sak som juridisk vurdering av styreansvar ift Skjervøy Sjømat AS tas opp som 

ordinær sak, får saksnummer PS 46/16. 

- Med merknader, sakslisten godkjent.  

 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Tommy Hanssen Helse- og omsorgssjef 

Espen Li Økonomisjef 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 

 

 

Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

 

 

 

 

Ørjan Albrigtsen Peder André Amundsen   Vidar Langeland 



Politireform 

Arnold Nilsen og Øystein Nilsen orienterte i saken.  

Styringsgruppen for nærpolitireformen skal ha møte på Finnsnes torsdag 16. juni.  

 Hvilke tjenester trenger vi i Troms? 

 Hvor skal kontorene ligge? 

 

Styringsgruppen skal komme med en anbefaling til politimesteren.  

Forslaget for reformen i Troms skal på høring i kommunene, etter dette vil politimesteren 

komme med et endelig forslag til politidirektøren.  
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PS 33/16 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2015 2016/176 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2016  

Behandling: 

Forslag til endring av punkt 2 og nytt punkt 3 fremmet av Ørjan Albrigtsen (KrF/KP) på vegne 

av fellesgrupperingen: 

- Forandring av punkt 2: Overskuddet for 2015 disponeres slik: Nytt flåtefond kr 

1 000 000,- og resten til premieavviksfondet. 

- Nytt punkt 3: Formannskapet ber rådmann utarbeide retningslinjer for flåtefond. Det bør 

tas utgangspunkt i retningslinjene som Andøy kommune har.  

 

Votering: 

Rådmannens innstilling til punkt 1 

- Enstemmig vedtatt. 

 

Fellesgrupperingens forslag til endring av punkt 2 mot rådmannens innstilling av punkt 2: 

- Forslag fra fellesgrupperingen vedtatt mot 2 stemmer 

 

Fellesgrupperingens forslag til nytt punkt 3: 

Forslaget fra fellesgrupperingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes. 

 

2. Overskuddet for 2015 disponeres slik: Nytt flåtefond kr 1 000 000,- og resten til 

premieavviksfondet. 

 

3. Formannskapet ber rådmann utarbeide retningslinjer for flåtefond. Det bør tas 

utgangspunkt i retningslinjene som Andøy kommune har. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Forslag fra AP, Krf/KP og SV fremmet av Øystein Skallebø(AP): 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes. 

2. Overskuddet for 2015 disponeres slik: Nytt flåtefond kr 1 000 000, kr 60 000 til 

sommerarbeidsplasser for ungdom som skal jobbe innenfor helse og resten til 

premieavviksfondet. 

3. Kommunestyret ber rådmann utarbeide retningslinjer for flåtefond. Det bør tas 

utgangspunkt i retningslinjene som andre kommuner har. 

 

Forslag fra av H og FRP, fremmet av Vidar Langeland(FRP): 

1. Årsmelding og årsregnskap godkjennes. 

2. Overskuddet for 2015 disponeres slik: 

 Disposisjonsfond kr 1 000 000 

 Kr 60 000 til sommerarbeidsplasser 

 Resten til premieavviksfond. 



 

Votering: 

Formannskapets innstilling mot forslaget fra AP, SV, KrF/KP: 

- Forslaget fra AP, SV, KrF/KP enstemmig vedtatt.  

 

Forslaget fra AP, SV, KrF/KP mot forslaget til FRP og H. 

- Forslaget fra AP, SV, KrF/KP vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes. 

 

2. Overskuddet for 2015 disponeres slik: Nytt flåtefond kr 1 000 000, kr 60 000 til 

sommerarbeidsplasser for ungdom som skal jobbe innenfor helse og resten til 

premieavviksfondet. 

 

3. Kommunestyret ber rådmann utarbeide retningslinjer for flåtefond. Det bør tas 

utgangspunkt i retningslinjene som andre kommuner har. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes. 

 

2. Overskuddet for 2015 disponeres slik: Generelt disposisjonsfond kroner 1.000.000,- og 

resten til premieavviksfond. 

 

PS 34/16 Økonomirapportering vår 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak:  

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

datert 24.05.2016. 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 

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

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

datert 24.05.2016. 



2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 

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

 

Rådmannens innstilling 

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

24.05.2016. 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 

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

 

PS 35/16 Investeringsrapport vår 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2016  

Behandling:  

Administrativ retting: skal være investeringsrapporten og ikke økonomirapporten. 

 

Innstillingen med administrativ retting, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

budsjettskjema datert 24.05.16 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

budsjettskjema datert 24.05.16 
 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

 Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

budsjettskjema datert 24.05.16 

PS 36/16 Salg og utlån av kommunale eiendeler og eiendommer 2016/280 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Forslag til nytt pkt 4.6 i retningslinjer for utlån og utleie av kjøretøy fra AP, SV, KrF/KP 

fremmet av Pål Schreiner Mathisen (SV) 

Nytt pkt 4.6 (gammelt pkt. 4.6 blir 4.7 osv.) 



 Virksomhetsleder kan gjøre unntak fra reglene dersom det er en klar fordel for drifta. 

Blir unntakene en rutine skal det søkes godkjenning hos rådmann. 

 

Votering: 

Forslaget om nytt punkt 4.6 i retningslinjer for utlån og utleie av kjøretøy fra AP, Sv, KrF/KP: 

- Forslaget vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Innstillingen med vedtatt endring: 

- Innstillingen med vedtatt endring, vedtatt mot 3 stemmer. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og 

eiendom. 

2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for utlån og utleie av kjøretøy, maskiner og annet 

utstyr tilhørende Skjervøy kommune med vedtatt endring av retningslinjer. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og 

eiendom. 

2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for utlån og utleie av kjøretøy, maskiner og annet 

utstyr tilhørende Skjervøy kommune. 

 

  



PS 37/16 Framtidig kommunestruktur - endelig vurdering 2015/71 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Fellesforslag til innstilling fra kommunestyret fremmet av Øystein Skallebø (AP): 

Med utgangspunkt i statusbilde, utredning av kommunesammenslåing utarbeidet av Pwc, 

innspill fra folkemøter og resultat fra rådgivende folkeavstemming, der 94,5% ønsket at 

Skjervøy skal være en selvstendig kommune gjør kommunestyret følgende vedtak: 

 

1. Skjervøy kommunestyre vil opprettholde Skjervøy kommune som en egen, selvstendig 

kommune.  

 

2. Oppgaver som av hensyn til økonomi, kompetanse eller kapasitet er vanskelig å løse 

internt i kommunen, søkes løst gjennom samarbeid med én eller flere kommuner. Det 

skal i løpet av første del av hver valgperiode utarbeides/revideres 

eiermelding/eierstrategier for de aksjeselskapene som har flere kommuner som eiere. For 

å styrke kommunestyrets påvirkning/kontroll av de interkommunale samarbeidene, skal 

dette arbeidet evalueres i første del av hver valgperiode.  

 

Votering: 

Fellesforslag til innstilling, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med utgangspunkt i statusbilde, utredning av kommunesammenslåing utarbeidet av Pwc, 

innspill fra folkemøter og resultat fra rådgivende folkeavstemming, der 94,5% ønsket at 

Skjervøy skal være en selvstendig kommune gjør kommunestyret følgende vedtak: 

 

1. Skjervøy kommunestyre vil opprettholde Skjervøy kommune som en egen, selvstendig 

kommune.  

 

2. Oppgaver som av hensyn til økonomi, kompetanse eller kapasitet er vanskelig å løse 

internt i kommunen, søkes løst gjennom samarbeid med én eller flere kommuner. Det 

skal i løpet av første del av hver valgperiode utarbeides/revideres 

eiermelding/eierstrategier for de aksjeselskapene som har flere kommuner som eiere. 

For å styrke kommunestyrets påvirkning/kontroll av de interkommunale samarbeidene, 

skal dette arbeidet evalueres i første del av hver valgperiode.  

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling 

  



PS 38/16 Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy kommune 2016 og 2017 

2016/138 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Utsettelsesforslag fra AP, SV og KrF/KP fremmet av Øystein Skallebø (AP): 

1. Fra 1. august 2016 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Ungdomstrinnet (8.-10. klasse) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 

2016. 

 

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted 

for hele kommunen fra 01.08.16.  

 

2. Behandlingen av punkt 2 i rådmannens innstilling utsettes og tas opp til ny behandling i 

kommunestyret den 26.oktober. 

 

3. Det settes i gang drøftinger mellom kommunen, privatskolen og bygdene på Arnøya for 

å se på en løsning med én offentlig 1-10 skole på Arnøya. 

 

4. Det settes i gang et arbeid med at bygningsmassen skredsikres i samarbeid med 

NVE/NGI. Kostnader til dette innarbeides i BØP 2017-2020. 

 

5. Det opprettes beredskap ved Arnøyhamn oppvekstsenter for undervisning i 

ungdomstrinnet ved hjelp av fjernundervisning for de dagene av skoleåret skyss til annen 

skole ikke lar seg gjennomføre. Oppvekstsenteret har teknisk utstyret for dette.  

 

Forslag til endring av punkt 1 i forslaget fra posisjonen på vegne av SP fremmet av Rolf Egil 

Larsen (SP): 

1. Fra 1. august 2016 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Ungdomstrinnet (8.-10. klasse) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges midlertidig ned 

fra 1. august 2016. 

 

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted 

for hele kommunen fra 01.08.16. 

 

 

Votering: 

Punkt 1 i forslaget fra AP, SV, KrF/KP mot forslag til punkt 1 fra SP: 

Forslag om punkt 1 fra SP vedtatt mot 7 stemmer.  

 

Punkt 2 i forslaget fra AP, SV KrF/KP: 

Forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt.  

 



Punkt 3 i forslaget fra AP, SV KrF/KP: 

Forslag til punkt 3 enstemmig vedtatt 

 

Punkt 4 i forslaget fra AP, SV KrF/KP: 

Forslaget til punkt 4 enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 5 i forslaget fra AP, SV KrF/KP: 

Forslaget til punkt 5 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Fra 1. august 2016 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Ungdomstrinnet (8.-10. klasse) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges midlertidig ned 

fra 1. august 2016. 

 

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted 

for hele kommunen fra 01.08.16.  

 

2. Behandlingen av punkt 2 i rådmannens innstilling utsettes og tas opp til ny behandling i 

kommunestyret den 26.oktober. 

 

3. Det settes i gang drøftinger mellom kommunen, privatskolen og bygdene på Arnøya for å 

se på en løsning med én offentlig 1-10 skole på Arnøya. 

 

4. Det settes i gang et arbeid med at bygningsmassen skredsikres i samarbeid med 

NVE/NGI. Kostnader til dette innarbeides i BØP 2017-2020. 

 

5. Det opprettes beredskap ved Arnøyhamn oppvekstsenter for undervisning i 

ungdomstrinnet ved hjelp av fjernundervisning for de dagene av skoleåret skyss til annen 

skole ikke lar seg gjennomføre. Oppvekstsenteret har teknisk utstyret for dette.  

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør flg vedtak: 

 

1. Fra 1. august 2016 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 

 

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Ungdomstrinnet (8.-10. klasse ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2016. 

 

 

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted for hele 

kommunen fra  01.08.16.  

 

2. Fra 1/8 -17  gjelder disse skolekretsgrensene: 



 

Skjervøy/Arnøy/Kågen/Uløy: 1. - 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. - 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Barnetrinnet (1.-7. ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2017. 

 

Forslaget innebærer altså det vil være én skolekrets (1-10) på Skjervøy tettsted for hele 

kommunen fra 01.08.17. 

 

1. Dersom det for ettertiden blir over 10 elever ved Arnøyhamn 1. – 7. klasse så vil 

kommunestyret gjør ei ny vurdering på å opprette skolen igjen. 

Ungdomstrinnet vil ha én skolekrets i fortsettelsen. 

 

2. Det settes i gang et arbeid med at bygningsmassen skredsikres i samarbeid med 

NVE/NGI. Kostnader til dette innarbeides i BØP 2017 - 20 

 

PS 39/16 Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friskliv 2016-2023 2015/147 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Vedlagt Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv Skjervøy 

kommune 2016-2023 vedtas. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Vedlagt Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv Skjervøy 

kommune 2016-2023 vedtas. 

  



PS 40/16 Stipendiering til sykepleierstudenter 2015/131 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Som en forsøksordning for å rekruttere sykepleiere til Skjervøy kommune, opprettes en 

stipendordning for studenter som går siste året på sykepleierutdanninga.  

 

Den bør fungere på følgende måte, hvor disse forutsetningene må være tilstede: 

1.       Studenten får 75.000 kr i stipend høst og vår 

2.       Studenten må jobbe i ei fast helgestilling med jobb hver tredje helg 

3.      Studenten må jobbe halvparten av de røde dagene i høytidene (jul/påske/pinse)  

4.       Studenten må jobbe sammenhengende 4 av de 8 ukene i ferieperioden etter endt studie 

(jf oppsatt ferieplan) 

5.       Studenten får fast jobb i Skjervøy kommune med for tiden arbeidssted…. 

6.       Bindingstid: 3 år 

7.    Vi må ha gode og gjennomtenkte avtaler dersom studentene ikke fullfører eller blir 

forsinket med studiet (tilbakebetaling osv) 

 

Inndekning gjøres gjennom eget budsjett. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Som en forsøksordning for å rekruttere sykepleiere til Skjervøy kommune, opprettes en 

stipendordning for studenter som går siste året på sykepleierutdanninga.  

 

 

Den bør fungere på følgende måte, hvor disse forutsetningene må være tilstede: 

1.       Studenten får 75.000 kr i stipend høst og vår 

2.       Studenten må jobbe i ei fast helgestilling med jobb hver tredje helg 

3.      Studenten må jobbe halvparten av de røde dagene i høytidene (jul/påske/pinse)  

4.       Studenten må jobbe sammenhengende 4 av de 8 ukene i ferieperioden etter endt studie 

(jf oppsatt ferieplan) 

5.       Studenten får fast jobb i Skjervøy kommune med for tiden arbeidssted….. 

6.       Bindingstid: 3 år 

7.    Vi må ha gode og gjennomtenkte avtaler dersom studentene ikke fullfører eller blir 

forsinket med studiet (tilbakebetaling osv) 

 

Inndekning gjøres gjennom eget budsjett. 

PS 41/16 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Skjervøy kommune 

2015/1427 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  



Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å kunne bosette 2 enslige mindreårige (EM) flyktninger som en 

del av eksisterende vedtak om bosetting av 20 flyktninger for 2016, slik at antall bosatte 

ikke overstiger 20 personer. 

 

2. Det ønskes primært å bosette EM ved bruk av vertsfamilie eller fosterhjem. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar å kunne bosette 2 enslige mindreårige (EM) flyktninger som en 

del av eksisterende vedtak om bosetting av 20 flyktninger for 2016, slik at antall bosatte 

ikke overstiger 20 personer. 

 

2. Det ønskes primært å bosette EM ved bruk av vertsfamilie eller fosterhjem. 

 

PS 42/16 Sandøra: Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet 

"Sandøra" - Marine Harvest AS 2016/156 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny settefisk lokalitet på” Sandøra”. 

 

Rådmannens innstilling 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny settefisk lokalitet på ”Sandøra”. 

PS 43/16 Supplering av råd for funksjonshemmede og eldrerådet 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Utsettelsesforslag fra valgnemnda fremmet av Peder André Amundsen: 

Valgene utsettes til 26.oktober 2016. 

 

Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV) 

Valgene utsettes til ekstraordinært kommunestyre i september. 

 

Votering: 

- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Valgene utsettes til ekstraordinært kommunestyre i september. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forlag lagt frem i møtet.  

 

PS 44/16 Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til jordskifteretten, 

lagmannsretten og tingretten 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Forslag fra valgnemnda fremmet av Peder André Amundsen (KrF/KP): 

Nord- Troms tingrett: 

6 kvinner: 

- Rita Mathiesen 

- Maria Andersen 

- Helene Solvang 

- Eldbjørg Nyvoll 

- Ipek Imirgi 

 

6 menn: 

- Jørn Roar Larsen 

- Tor Nygaard 

- Ronny Laberg 

- Pål S. Mathiesen 

- Vegard Ballovarre 

- Trygve Paulsen 

 

Hålogaland lagmannsrett: 

2 kvinner: 

- Hanne Høgstad 

- Gerd Ingrid Larsen Vasmo 

 

2 menn: 

- Dag Johansen 

- Robert Hansen 

 

Jordskifteretten: 

2 kvinner: 

- Ellen Reiersen 

- Elin Einarsen 

 

2 menn: 

- Henrik Nygaard 

- Arnfinn Pedersen 

 

Votering: 



Forslaget fra valgnemnda enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nord- Troms tingrett: 

6 kvinner: 

- Rita Mathiesen 

- Maria Andersen 

- Helene Solvang 

- Eldbjørg Nyvoll 

- Ipek Imirgi 

 

6 menn: 

- Jørn Roar Larsen 

- Tor Nygaard 

- Ronny Laberg 

- Pål S. Mathiesen 

- Vegard Ballovarre 

- Trygve Paulsen 

 

Hålogaland lagmannsrett: 

2 kvinner: 

- Hanne Høgstad 

- Gerd Ingrid Larsen Vasmo 

 

2 menn: 

- Dag Johansen 

- Robert Hansen 

 

Jordskifteretten: 

2 kvinner: 

- Ellen Reiersen 

- Elin Einarsen 

 

2 menn: 

- Henrik Nygaard 

- Arnfinn Pedersen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i møtet.  

 

PS 45/16 Søknad om skjenkebevilling - På hjørnet AS 2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Hablitetsvurdering av Hanne Nygaard Høgstad (SP): legg inn info. Og fratrer under 

vurderingen. 



Etter forvaltningslovens § 6A erklæres Hanne Nygaard Høgstad enstemmig som inhabil, og 

fratrer i saken. 

 

Forslag fra Skjervøy FRP fremmet av Paul Stabell (FRP) 

1. På Hjørnet AS v/skjenkestyrer Hanne Nygaard Høgstad gis skjenkebevilling for øl, vin 

og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 16.06.2016 – 30.06.2020.  

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk plan. 

 

3. Skjenking kan ikke starte før skjenkestyrer leverer bekreftelse på bestått 

kunnskapsprøve. 

 

Votering: 

Innstillingen mot forslaget fra Skjervøy FRP: 

- Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

1. På Hjørnet AS v/skjenkestyrer Hanne Nygaard Høgstad gis skjenkebevilling for øl, vin 

og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 16.06.2016 – 30.06.2020. Samt 

uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på terrassen. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk plan. 

 

3. Skjenking kan ikke starte før skjenkestyrer leverer bekreftelse på bestått kunnskapsprøve. 

 

4. Skjenking på uteterrasse kan ikke starte før gelender rundt terrassen og dør ut fra 

lokalet er på plass.  

 

Rådmannens innstilling 

1. På Hjørnet AS v/skjenkestyrer Hanne Nygaard Høgstad gis skjenkebevilling for øl, vin 

og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 16.06.2016 – 30.06.2020. Samt 

uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på terrassen. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk plan. 

 

3. Skjenking kan ikke starte før skjenkestyrer leverer bekreftelse på bestått 

kunnskapsprøve. 

 

4. Skjenking på uteterrasse kan ikke starte før gelender rundt terrassen og dør ut fra lokalet 

er på plass.  

 

PS 46/16 Juridisk vurdering av styreansvar ift Skjervøy Sjømat AS - videre 

behandling 2015/936 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Habilitetsvurderinger: etter forvaltningsloven § 6e… REDIGER 



- Torgeir Johnsen(SP): direkte inhabil på grunn av satt i styre, ingen vara i saken.  

- Ingrid Lønhaug(SV): direkte inhabil på grunn av satt i styre, Lise Roman(SV) trer inn som 

vara i saken. 

- Maria Jørgensen Andersen(KrF/KP): Erklæres enstemmig habil, men innvilges permisjon som 

omsøkt fra kl 17:30. Elin Johannessen(KrF/KP) trer inn som vara i saken.  

- Reidar Mæland(H): Enstemmig erklært inhabil, Svein Roger Karlsen(H) trer inn som vara i 

saken 

 

Alle representantene fratrer under habilitetsvurderingen. Vara trer inn under 

habilitetsvurderingen.  

 

Utsettelsesforslag fra FRP fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Saken utsettes og behandles i neste kommunestyre. 

 

Votering over utsettelsesforslaget: 

- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes og behandles i neste kommunestyre. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

Den juridiske vurderinga som er gjort i forhold til styreleders og styrets ansvar for kommunens 

tap ved konkursen i Skjervøy Sjømat AS, tas til etterretning. Da et erstatningsansvar juridisk sett 

vurderes som tvilsomt, går ikke Skjervøy kommune videre med saken. 

  



PS 47/16 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Interpellasjon fra Skjervøy SV angående utbytte fra KLP fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) 

Spørsmål:  

1. Har Skjervøy kommune mottatt et brev i denne forbindelse, og i tilfelle hvor stort beløp 

dreier det seg om? 

2. Vil dette i tilfellet kunne ha noe å si for gjelden vi har i forhold til premieavviksfondet? 

 

Økonomisjefen svarer: 

1. Kommunen har ikke fått brev om dette, men økonomisjefen har blitt oppmerksom på 

dette gjennom KLPs nettsider-  

2. Dette er ikke en inntekt for kommunen. Vi får 2,7 mill. på vårt premiefond hos KLP. 

Dette reduserer innbetalt premie, og bidrar til bedre likviditet. Kostnaden for kommunen 

blir totalt sett det samme.  

 

Interpellasjon fra Skjervøy SV angående postpakker til Årviksand fremmet av Ingrid Lønhaug 

(SV): 

Spørsmål: 

1. Er det mulig å få til en lignende ordning med pakkepost som ordningen de har med 

medisinpakker? 

2. Har ordføreren kanaler han kan bruke for å påvirke en slik sak? 

 

Ordføreren svarte: 

Dette er i hovedsak noe som kommunen ikke kan gjøre noe med, da det er firmaet Posten som 

har ansvar. Ordfører skal ta problemstillingen videre for å se på hva som kan gjøres. Ordfører 

har ikke et klart svar på dette nå.  

 

Spørsmål fra Skjervøy SV angående handlingsdelen i Boligsosial handlingsplan fremmet av 

Ingrid Lønhaug(SV): 

- Har det blitt laget en vedlikeholdsplan i Skjervøy kommune? 

- I det tilfelle det ikke er laget en plan, når vil en ha mulighet til å starte opp et slikt 

arbeid? 

 

Rådmannen svarte:  

Boligforvaltningen har hatt permisjon i løpet av 2015, vedlikeholdsplanen har derfor vært utsatt. 

Hensikten er å få et statusbilde på vedlikeholdsbehov på alle kommunale boliger. Arbeidet med 

denne planen starter til høsten. Samt å få mer systematikk over vedlikehold i kommunale 

utleieboliger.  

 

Spørsmål fra FRP fremmet av Paul Stabell(FRP) angående rehabilitering av Skjervøybrua.  

- Har Skjervøy kommune noe tilstandsrapport på brua? 

- Hva skjer den dagen den må stenge? 

- Jobbes det med å få ny bru? 

 

Ordføreren svarte: 

Ordfører har sendt en henvendelse til Statens Vegvesen, men har ikke fått svar enda. Det er ikke 

sagt noe spesifikt om at det skal gjøres noe med brua. Ordfører har ikke svar på dette nå, men 

skal igjennom dialog med Statens vegvesen se hva som er gjort/skal gjøres, og om det er noen 

vedlikeholdsplan for Skjervøybrua.  



 

Vedtak: 

Interpellasjonene anses som besvart.  

 

  



PS 48/16 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.06.2016  

Behandling: 

Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 

Referatsakene anses som referert. 

 

RS 14/16 Årsmøteuttalelse Skjervøy Arbeiderparti 2015/553 

RS 15/16 Uttalelse til skj SV årsmøte 08.02.16 2015/556 

RS 16/16 Uttalelse til skj SV årsmøte 8.02.16 nr 2 2015/556 

 


