
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 28.08.2017 
Tidspunkt: 12:00 – møtet avsluttet 15:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Reidar Mæland (Permisjon 
under sak PS 54/17 og 55/17) 

MEDLEM H 

   
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kurt Michalsen (PS 56/17) Ørjan Albrigtsen KRF/KP 
   

 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt. 
Merknader til sakslisten:  

- Orientering om Ymber v/Ordfører 
- Orientering om Halti v/Varaordfører 
- Orientering om krav ang. brøyteanbud v/Rådmannen 
- Permisjonssøknad representanten Reidar Mæland (H)  
- Orienteringssak ang. vintervedlikehold 2017-2022 tas opp som ordinær politisk sak, og 

får dermed saksnummer 56/17. Saken behandles først i møtet.  
 Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
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   Øystein Skallebø   Torgeir Johnsen 
  



Permisjonssøknad Reidar Mæland (H) 
Representanten Reidar Mæland innvilges permisjon fra kl 14:30, og er ikke tilstede under 
behandlingen av sak PS 54/17 og 55/17. 
 
Ymber AS 
Ordfører orienterte om referatet fra eiermøtet i Ymber AS.  
TK og fylkeskommunen har ikke gjort sine vedtak innenfor fristen på 12 måneder, dette 
innebærer at Ymber på gjøre alle forberedelser på nytt i forhold til aksjeoverdragelse mellom 
Troms fylkeskommune og TK.  
 
Halti Kvænkultursenter 
Varaordfører orienterte i saken.  
Det er innkalt til ekstraordinært representantskap 7.september 2017, der det ønskes at ordførerne 
også møter. Dette grunnet et overforbruk i Halti Kvænkultursenter som medfører en 
kostnadsøkning som påføres eierkommunene.  
 
Krav fra advokat ang. brøyteanbud 
Teknisk sjef orienterte i saken.  
Kommunens advokat tar saken videre på vegne av kommunen.  
 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Gjennomgang anbudskrav vintervedlikehold 
2017-2022 

  

54/17 Opparbeidelse av industrikai -Indre havn - 
Kollagernesset 

 2017/346 

55/17 Høringsuttalelse regional transportplan 2018-
2029 

 2017/78 

56/17 Anbudskrav vintervedlikehold 2017-2022   
 
 

Gjennomgang anbudskrav vintervedlikehold 2017-2022 

  



54/17 Opparbeidelse av industrikai -Indre havn - Kollagernesset 2017/346 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.08.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Vedlagt forprosjekt med plassering av kai godkjennes. 

2. Skjervøy kommune søker midler/ tilskudd gjennom Troms fylkeskommune på 50 % av 

godkjente prosjektkostnader. Kostnadsoverslaget estimeres til kr. 12.300.000,- (eks. 

mva.), 50 % av dette tilsvarer kr. 6.150.000,- (eks. mva.). 

3. Skjervøy kommunes egenandel innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Vedlagt forprosjekt med plassering av kai godkjennes. 

2. Skjervøy kommune søker midler/ tilskudd gjennom Troms fylkeskommune på 50 % av 

godkjente prosjektkostnader. Kostnadsoverslaget estimeres til kr. 12.300.000,- (eks. 

mva.), 50 % av dette tilsvarer kr. 6.150.000,- (eks. mva.). 

3. Skjervøy kommunes egenandel innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018. 

  



55/17 Høringsuttalelse regional transportplan 2018-2029 2017/78 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.08.2017  

Behandling: 
Forslag til nytt punkt 3 fremmet av Vidar (falt mot 4 stemmer) 
Skjervøy kommune ber fylkestinget vedta å tilbakeføre FV 866 til staten.  
 
Votering:  

- Rådmannens punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til nytt punkt 3 foreslått av Vidar Langeland (FRP): 

- Forslaget falt mot 4 stemmer.  
 

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune slutter seg til de mål og hovedstrategier som er foreslått i regional 

transportplan 2018-2029. 

2. Formannskapet ber ordfører ta hensyn til innspillene fra formannskapet og ferdigstille 

høringsuttalelsen ang. regional transportplan 2018-2029. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune slutter seg til de mål og hovedstrategier som er foreslått i regional 

transportplan 2018-2029. 

2. Formannskapet ber ordfører ta hensyn til innspillene fra formannskapet og ferdigstille 

høringsuttalelsen ang. regional transportplan 2018-2029. 

  



56/17 Anbudskrav vintervedlikehold 2017-2022 / 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.08.2017  

Behandling: 
Ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) er bror til en av tilbyderne i saken, og er derfor etter 
forvaltningslovens § 6 b inhabil i saken.  Representanten trer derfor ut under behandlingen av 
saken.  
Kurt Michalsen (KRF/KP) trer inn under behandlingen av saken.  
 
Rådmann og teknisk sjef orienterte i saken.  
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) fremmet på vegne av Høyre:  
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
Formannskapet anbefaler at rådmannen utlyser brøyteanbudet med et rammeinnhold som ved 
1.utlysning med nødvendige vedlegg i forhold til lovverk og forskrift. Det er viktig å sikre at de 
kommunale veier i hele Skjervøy får en kvalitetsmessig god og sikker brøyting.  
 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Formannskapet vedtar at Rådmannen utlyser brøyteanbudet med et remmeinnhold likelydende 
beskrevet vedlegg fra advokat Robert Myhre, datert 25.08.2017 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 
Sandstrøing av kommunale veier og brøyting og sandstrøing av fortau som det er bedt om 
opsjon på tas inn i konkurransegrunnlaget.  
 
Endringsforslag av konkurransegrunnlaget fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av 
FRP: 
3.1 Entreprenør skal ha tilgjengelig utstyr i bygdene ved veistenging.  
3.4 Endres til erfaring ved brøytetjeneste. 
3.5 Utstyr og maskiner/kjøretøy skal være godkjent i henhold til gjeldende regelverk. 
Opsjonen vektes ikke inn i prisen, men benyttes fra tilbyder som har laveste pris. 
 
Votering:  
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) ang. sandstrøing og opsjon: 

- Forslaget falt mot 1 stemme. 
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) mot forslaget fra AP, KRF/KP og SV: 

- Forslaget fremmet av Reidar Mæland falt mot 2 stemmer. 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) mot forslaget fra AP, KRF/KP og SV: 

- Forslaget fremmet av AP, KRF/KP og SV vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
Formannskapet vedtar at Rådmannen utlyser brøyteanbudet med et remmeinnhold likelydende 
beskrevet vedlegg fra advokat Robert Myhre, datert 25.08.2017 
 


