
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 13.12.2017 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 17:00. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
Sissel Johanne Torbergsen 
(Permisjon fra og med PS 
80/17) 

MEDLEM AP 

Kurt Michalsen MEDLEM KP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stein-Anton Pedersen Vidar Brox-Antonsen SP 
Paul Stabell Jørn Cato Angell FRP 
Einar Lauritzen (Fra og med PS 
82/17) 

Sissel Torbergsen AP 

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

- 81/ 17 behandles først i møtet. 
- Utdeling av miljøprisen kl 13.00 
- Permisjonssøknad fra Sissel Torbergsen (AP) 
- Interpellasjon fra Ingrid Lønhaug (SV)  



- Innkomne spørsmål fra Paul Stabell (FRP) 
 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
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   Ingrid Lønhaug    Rolf Egil Larsen 
 
 
 



Utdeling av Miljøprisen 
Leder av miljøgruppen Lise Roman orienterte i saken.  
Miljøprisen 2017 tildeles Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole. 
 
Permisjonssøknad Sissel Torbergsen (AP) 
Representanten søker om permisjon fra kl 15.00. Permisjon innvilges og Einar Lauritzen (AP) 
trer inn i resten av møtet.  
 
Spørsmål fremmet av Paul Stabell (FRP) 

 Ang. Årvikbruket: 
Rådmannen svarte: 
Det skal lages en sak ang. Årvikbruket i første kommunestyre i 2018.  
 
Styreleder i Årvikbruket Eiendom AS, Kurt Michalsen orienterte også om arbeidet som er gjort i 
Årvikbruket Eiendom siden kommunestyrevedtaket i 2015.  
 

 Ang. Tomt på Fiskenes: 
Rådmannen svarte: 
Tomten ble behandlet i sammenheng med lekeareal i kommunestyret i juni 2017, i sak PS 47/17. 
Det kommer frem i dette vedtaket at denne tomten på Fiskenes skal inngå i arbeidet med 
sentrumsplanen som igangsettes i 2018. Dette er det siste vedtaket som foreligger i saken.  
 

 Utlysning av 100 % stilling for leder på Solsikken: 
Rådmannen svarte: 
Lederstillingen utlyses nå for Solsikken på grunn av oppsigelse fra 2 ledere inne helse. I løpet av 
våren vil leder for Solsikken inneha lederfunksjon også Malenaveien 2 & 4 i tråd med 
omorganiseringsplanen for Skjervøy kommune.  
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 73/17 Økonomirapport desember 2017  2016/550 
PS 74/17 Investeringsrapport desember 2017  2016/550 
PS 75/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 

2018 
 2017/294 

PS 76/17 Søknad om økt driftsstøtte og endring av 
leieavtalen mellom Skjervøy kommune og 
Årviksand skole 

 2015/632 

PS 77/17 Opparbeidelse av industrikai - Indre havn 
Kollagerneset 

 2017/346 

PS 78/17 Tomtepris for kommunale tomter for bruk til 
næring. 

 2017/62 

PS 79/17 Rullering av kommuneplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2017-2025 

 2015/147 

PS 80/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021  2017/294 
PS 81/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Forvaltning, drift 

og vedlikehold av kommunale bygg" 
 2017/226 

PS 82/17 Boligbygging i Arnøyhamn (OPS)  2015/1028 
PS 83/17 Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om 

digital kompetanse i kommunene 
 2017/235 

PS 84/17 Møteplan for 2018  2016/552 
PS 85/17 Godkjenning av §5 i selskapsavtale - IKAT  2015/475 
PS 86/17 Supplerende valg: Eldrerådet og møtefullmektig 

til forliksrådet 
 2015/722 

PS 87/17 Søknad om fornyelse av fast skjenkebevilling - 
Ocean bar Pedersen 

 2015/1373 

PS 88/17 Interpellasjoner   
PS 89/17 Referatsaker   
RS 23/17 Skjervøy fiskeriutvikling AS - Henleggelse  2015/936 
RS 24/17 Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms  2015/299 
 
 
  



PS 73/17 Økonomirapport desember 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

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

reguleringsskjema datert 04.12.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Mindreforbruket på kroner 2.408.320,- disponeres slik: 

1.040.000,- avsettes til disposisjonsfond, men øremerkes til arbeid med sentrumsplan i 
2018. 
150.000,- avsettes til disposisjonsfond, men øremerkes til arbeid med gjengs leie i 2018. 
Resten, kroner 1.218.320,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

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

reguleringsskjema datert 04.12.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Mindreforbruket på kroner 2.408.320,- disponeres slik: 

1.040.000,- avsettes til disposisjonsfond, men øremerkes til arbeid med sentrumsplan i 
2018. 
150.000,- avsettes til disposisjonsfond, men øremerkes til arbeid med gjengs leie i 2018. 
Resten, kroner 1.218.320,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

PS 74/17 Investeringsrapport desember 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 05.12.17 
 

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 05.12.17 



PS 75/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Forslag til endring av punkt 1 fremmet av Ørjan Albrigtsen på vegne av AP, KRF/KP, og SV: 

1. Det fastsettes driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 
Små barn kr  209 692 
Store barn kr  100 996 

 
Votering: 
Forslaget til nytt punkt 1 mot rådmannens punkt 1: 

- Forslaget til nytt punkt 1, enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens punkt 2 og 3: 

- Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn kr  209 692 
Store barn kr  100 996 

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris 
foreldrebetaling skal satsene beregnes på nytt. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn kr 197.963,- 
Store barn kr 94.480,- 

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris foreldrebetaling 
skal satsene beregnes på nytt. 

 

  



PS 76/17 Søknad om økt driftsstøtte og endring av leieavtalen mellom 
Skjervøy kommune og Årviksand skole 2015/632 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Reidar Mæland (H), representanten fratrer under vurderingen.  
Mæland er styreleder i Årviksand skole, og er dermed part i saken. Reidar Mæland erklæres 
enstemmig inhabil iflg. Forvaltningsloven § 6 e, og fratrer under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av Rolf Egil Larsen (SP), representanten fratrer under vurderingen.  
Larsen er vaktmester på Årviksand skole. Etter vurdering mot forvaltningsloven § 6 erklæres 
Rolf Egil Larsen ikke inhabil, og trer inn under behandlingen av saken. 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 
Skjervøy kommunestyre vedtar at leieavtalen sies opp og privatskolen får overta skolebygget 
om de ønsker.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Vidar Langeland: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
1.  Årviksand skole innvilges et årlig driftstilskudd på kr 98 000 gjeldende fra 01.01.18. 

Dette skal dekke IKT kostander og vedlikehold. 
 

2. Årviksand skole ytes et fast tilskudd på minimum kr 500 000                                                           
til tilrettelagt-/spesialundervisning gjeldende fra 01.01.18.  

 
3.  Det utarbeides en kostnadsberegning av å flytte Årviksand barnehage/SFO til 

skolebygget, og videre en beregning av de samlede driftskostnader for hele 
bygningsmassen. Kommunestyret tar deretter stilling til organisering med økonomiske 
konsekvenser av en eventuell flytting.                       

 
4. Det utarbeides ny leieavtale hvor pkt 2,6 og 4,1 i avtalen endres i henhold til pkt 1 i 

vedtaket.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
 
1. Årviksand skole innvilges et årlig driftstilskudd på kr 98 000 gjeldende fra 01.01.18. 
Dette skal dekke IKT kostander og vedlikehold. 
 
2. Årviksand skole ytes et fast tilskudd på minimum kr 500 000                                                           
til tilrettelagt-/spesialundervisning gjeldende fra 01.01.18.  
 
3. Det utarbeides en kostnadsberegning av å flytte Årviksand barnehage/SFO  
til skolebygget, og videre en beregning av de samlede driftskostnader for  
hele bygningsmassen.  



Kommunestyret tar deretter stilling til organisering med økonomiske konsekvenser av en 
eventuell flytting.                       
 
4. Det utarbeides ny leieavtale hvor pkt 2,6 og 4,1 i avtalen endres i henhold til pkt 1 i vedtaket.  

 

PS 77/17 Opparbeidelse av industrikai - Indre havn Kollagerneset 2017/346 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen 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.  
4. Det er en forutsetning at det inngås bindende leieavtaler på kaien slik at 

investeringskostnadene på denne dekkes inn over tid. 
 

Utbyggingen av kaien vil ikke bli igangsatt før det foreligger konkret avtale med leietaker. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt 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.  
4. Det er en forutsetning at det inngås bindende leieavtaler på kaien slik at 

investeringskostnadene på denne dekkes inn over tid. 
5. Utbyggingen av kaien vil ikke bli igangsatt før det foreligger konkret avtale med leietaker. 

  



PS 78/17 Tomtepris for kommunale tomter for bruk til næring. 2017/62 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Paul Stabell (FRP), representanten fratrer under vurderingen. 
Stabell er daglig leder i Skjervøy Byggeservice AS som er part i saken. Paul Stabell erklæres 
etter forvaltningslovens § 6 enstemmig inhabil, og fratrer under behandlingen av saken.  
 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr 300 pr m2 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 
100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 25 pr m2.  
 
Tomter til bolig eller tilleggsareal settes pris til kr 50 pr m2. 
 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Øystein Skallebø (AP) 

- Forslaget fremmet av Øystein Skallebø(AP), enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr 300 pr m2 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 25 pr m2.  
 
Tomter til bolig eller tilleggsareal settes pris til kr 50 pr m2. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 08.11.2017  

Behandling: 
Forslag om tillegg til innstillingen fremmet av ordfører: 
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 



 
Votering: 

- Rådmannens innstilling med tillegg fremmet av ordfører, vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten 
vann/kloakk/el/vei for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
 

Rådmannens innstilling 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging inkl. vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 200 pr m2. 
 
Tomter/områder der det er utarbeidet reguleringsplan og klar til bygging uten vann/kloakk/el/vei 
for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 150 pr m2. 
 
Tomter/område der det er utarbeidet reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til kr. 
100 pr m2. 
 
Tomter/områder der det ikke foreligger reguleringsplan for bruk til næring settes tomteprisen til 
kr. 50 pr m2.  
  



PS 79/17 Rullering av kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2017-2025 2015/147 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

1. Handlingsplan for utbygging av nærmiljø-, idrettsanlegg og program for friskliv og 
folkehelse vedtas.  

2. Vedlagt Handlingsplan for friskliv og folkehelse legges inn i planen.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 

- Forslaget fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Handlingsplan for utbygging av nærmiljø-, idrettsanlegg og program for friskliv og 

folkehelse vedtas.  
2. Vedlagt Handlingsplan for friskliv og folkehelse legges inn i planen.  

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Vedlagt ligger handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg i Skjervøy kommune. 

 

PS 80/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

 Talldelen lagt frem i eget dokument i møtet.  
 
Verbalpunkt følger her: 

 Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å omgjøre «Terminalen» til et 
aksjeselskap 100 % eid av kommunen. Terminalen har i dag en drift som er helt på siden 
av det kommunen jobber med, og det kan være vanskelig for oss politikere å få oversikt. 
Det legges frem en sak for kommunestyret innen kuli 2018.  

 
 Skjervøy kommune har i dag et kommunalt vaskeri som vasker tøy for helsesenteret. For 

resten av virksomhetene vasker helsepersonell tøyet. Kommunestyret ber rådmannen 
utrede muligheten for at vaskeriet kan vaske tøy for alle virksomhetene innenfor helse, 
og at tøy blir levert ferdig sortert tilbake. Egenbetaling må også vurderes.  
 

 Det tas opp inntil kroner 5.000.000,- i lån fra husbanken. Disse midlene skal benyttes til 
videre utlån i startlånsordningen.  
 



 Det vises til investeringsbudsjett 2018-2021 punkt 510 flytebrygge. Kommunestyret ber 
om at ordfører/rådmann tar kontakt med departementet og Kystverket for å få til ei 
ordning med forskuttering, slik at tiltaket kan starte opp i 2018.  
 

 Ungdomsrådet i kommunen er en viktig faktor i vårt samfunn. I løpet av høsten 2018 må 
det klargjøres hvordan Skjervøy ungdomsråd skal følges opp videre med rådgivning og 
støtte da rådets rådgiver går over i annen stillingshjemmel.  
 

 Samfunnsplan for Skjervøy kommune skal utarbeides og ferdigstilles i løpet av 2018. 
Samfunnsdelen bør vektlegge spesielt tiltak for eldreomsorgen. Den bør peke på retning i 
forhold til de store utfordringer som fins i forhold til demografien. Høsten 2018 må 
arbeidet med kommunedelplan for helse- og omsorg igangsettes.  
 

 Opprette ei arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for å få til en best mulig 
integrering av flyktninger og innvandrere i Skjervøy kommune. Kommunestyret 
delegerer til formannskapet å velge personer til denne gruppen. Utvalget tar 
utgangspunkt i det vi har av tiltak og samarbeider videre med organisasjoner og nye 
grupperinger av innbyggere om å finne flere samhandlingstiltak.  

 
Forslag fremmet av Arne Nilssen (FRP) på vegne av FRP: 

 Forslaget med tall lagt frem i møtet i eget dokument.  
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av Høyre: 

 Forslaget med tall lagt frem i møtet i eget dokument.  
 
  



Vedtak: 
Votering 

- Rådmannens forslag støttet av 4 stemmer 
- AP, KP, KRF, og SVs forslag støttet av 10 stemmer 
- FRPs forslag støttet av 3 stemmer 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme 

 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2018 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 2018. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar   1. Kvartal 
April    2. Kvartal 
August   3. Kvartal 
Oktober   4. Kvartal 
 

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 
2018. 
 
 
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 oktober. 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. 
 
 
Votering verbalpunkt fra AP, KRF/KP og SV: 

 Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å omgjøre «Terminalen» til et 
aksjeselskap 100 % eid av kommunen. Terminalen har i dag en drift som er helt på siden 
av det kommunen jobber med, og det kan være vanskelig for oss politikere å få oversikt. 
Det legges frem en sak for kommunestyret innen kuli 2018.  

- Vedtatt mot 3 stemmer 
 

 Skjervøy kommune har i dag et kommunalt vaskeri som vasker tøy for helsesenteret. For 
resten av virksomheter vasker helsepersonell tøyet. Kommunestyret ber rådmannen 
utrede muligheten for at vaskeriet kan vaske tøy for alle virksomhetene innenfor helse, 
og at tøy blir levert ferdig sortert tilbake. Egenbetaling må også vurderes.  

- Vedtatt mot 3 stemmer 
 

 Det tas opp inntil kroner 5.000.000,- i lån fra husbanken. Disse midlene skal benyttes til 
videre utlån i startlånsordningen.  

- Enstemmig vedtatt. 
 

 Det vises til investeringsbudsjett 2018-2021 punkt 510 flytebrygge. Kommunestyret ber 
om at ordfører/rådmann tar kontakt med departementet og Kystverket for å få til ei 
ordning med forskuttering, slik at tiltaket kan starte opp i 2018.  

- Enstemmig vedtatt.  
 

 Ungdomsrådet i kommunen er en viktig faktor i vårt samfunn. I løpet av høsten 2018 må 
det klargjøres hvordan Skjervøy ungdomsråd skal følges opp videre med rådgivning og 
støtte da rådets rådgiver går over i annen stillingshjemmel.  

- Enstemmig vedtatt.  
 

 Samfunnsplan for Skjervøy kommune skal utarbeides og ferdigstilles i løpet av 2018. 
Samfunnsdelen bør vektlegge spesielt tiltak for eldreomsorgen. Den bør peke på retning 
i forhold til de store utfordringer som fins i forhold til demografien. Høsten 2018 må 
arbeidet med kommunedelplan for helse- og omsorg igangsettes.  

- Enstemmig vedtatt. 
 

 Opprette ei arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for å få til en best mulig 
integrering av flyktninger og innvandrere i Skjervøy kommune. Kommunestyret 
delegerer til formannskapet å velge personer til denne gruppen. Utvalget tar 
utgangspunkt i det vi har av tiltak og samarbeider videre med organisasjoner og nye 
grupperinger av innbyggere om å finne flere samhandlingstiltak.  

- Vedtatt mot 3 stemmer.  



 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KP, KRF, og SV.  
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av Høyre. 
Forslag fremmet av Arne Nilssen (FRP) på vegne av FRP. 
 
Forslagene lagt frem i egne dokument i møtet.  
 

Vedtak: 
Votering: 

- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme 
- AP, KP, KRF, og SVs forslag støttet av 4 stemmer 
- FRPs forslag støttet av 1 stemme 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2018 og 
økonomiplan for 2018- 2021: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2018 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 2018. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar   1. Kvartal 
April    2. Kvartal 
August   3. Kvartal 
Oktober   4. Kvartal 
 

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 
2018. 
 
 
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 oktober. 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. 
  



PS 81/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg" 2017/226 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Lene Zahl Johnsen fra KomRev Nord Orienterte i saken. 
 
Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunale bygg» til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7. 
3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 15.01.2018. 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg» til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7. 
3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 15.01.2018. 

 

PS 82/17 Boligbygging i Arnøyhamn (OPS) 2015/1028 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Kurt Michalsen (KRF/KP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Skjervøy kommunestyre gjør slikt vedtak: 
Skjervøy kommune medvirker til å realisere boligprosjekt i Arnøyhamn gjennom OPS. 
Kommunestyret viser til inngått avtale og ber Kystboliger AS ved Eirik Kristiansen gjøre en ny 
henvendelse mot husbanken for å øke tilskuddssatsen.  
 
Dersom tilskuddsprosenten blir under 25 %, må saken tilbake til kommunestyret.  
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Kurt Michalsen (KRF/KP) mot rådmannens innstilling: 

- Forslaget fremmet av Kurt Michalsen (KRF/KP) vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune medvirker til å realisere boligprosjekt i Arnøyhamn gjennom OPS. 
Kommunestyret viser til inngått avtale og ber Kystboliger AS ved Eirik Kristiansen gjøre en ny 
henvendelse mot husbanken for å øke tilskuddssatsen.  



 
Dersom tilskuddsprosenten blir under 25 %, må saken tilbake til kommunestyret.  
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre gjør slikt vedtak: 
Skjervøy kommune medvirker ikke til realisering av boligprosjekt i Arnøyhamn gjennom OPS 
under de økonomiske forutsetninger som foreligger. 

 

PS 83/17 Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i 
kommunene 2017/235 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Forslag til medlem til deltakelse i prosjektet fra kommunestyret fremmet av Ingrid Lønhaug 
(SV): 

- Pål Schreiner Mathiesen (SV) 
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Ingrid Lønhaug (SV): 

- Pål Schreiner Mathiesen enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner at Skjervøy kommune søker om deltakelse i prosjektet 

«Digital kompetanse i kommunene»  
2. Kommunestyret velger ett medlem til deltakelse til prosjektet 
3. Rådmannen velger ytterlige fire deltakere – tre ansatte og en hovedtillitsvalgt. 

 
Pål Schreiner Mathiesen er kommunestyrets representant til deltakelse i prosjektet.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret godkjenner at Skjervøy kommune søker om deltakelse i prosjektet 

«Digital kompetanse i kommunene»  
2. Kommunestyret velger ett medlem til deltakelse til prosjektet 
3. Rådmannen velger ytterlige fire deltakere – tre ansatte og en hovedtillitsvalgt. 

PS 84/17 Møteplan for 2018 2016/552 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap*  21.  18. 30. 27. 
Kommunestyre   14.  9. 13. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

   11. (U)  6. (B) 

AMU   7.  23.  
Kontrollutvalg   8.  3.  
Regionråd 4.-5. 20. 21.1 24.2 7.-8.  
 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   12. 10., 31. 21.  
Kommunestyre    24.  12. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

      

AMU   19.   5. 
Kontrollutvalg   13.  29.  
Regionråd  ?3   26.-27.  
 
Det foreslås at formannskapsmøtene legges til onsdager. Samt at møtene starter kl 09:15. Dette  
på grunn av at det ofte er mange saker i formannskapet og at møtene derfor blir lange.  
 
Kommunestyremøtene starter kl 10:15, slik at partiene skal ha mulighet for møter i forkant. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar følgende møteplan: 
 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap*  21.  18. 30. 27. 
Kommunestyre   14.  9. 13. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

   11. (U)  6. (B) 

AMU   7.  23.  
Kontrollutvalg   8.  3.  
Regionråd 4.-5. 20. 21.4 24.5 7.-8.  
 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   12. 10., 31. 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Møte med Tromsbenken 
2 Felles representantskapsmøte – nytt og gammelt 
3 Regionrådsmøte kopla til sjømatkonferanse (Skjervøy) – dato uavklart 
4 Møte med Tromsbenken 
5 Felles representantskapsmøte – nytt og gammelt 



Kommunestyre    24.  12. 
Barnas/ ungd. 
kommunestyre 

      

AMU   19.   5. 
Kontrollutvalg   13.  29.  
Regionråd  ?6   26.-27.  
 

 

PS 85/17 Godkjenning av §5 i selskapsavtale - IKAT 2015/475 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Ny §5 i selskapsavtale for Interkommunale arkiv Troms godkjennes.  
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Ny §5 i selskapsavtale for Interkommunale arkiv Troms godkjennes.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
6 Regionrådsmøte kopla til sjømatkonferanse (Skjervøy) – dato uavklart 



PS 86/17 Supplerende valg: Eldrerådet og møtefullmektig til forliksrådet 
2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne Valgnemnda: 
Vara til eldrerådet: Anne- Marie Skallebø 
 
Møtefullmektig til forliksrådet: Kathrine Kaasbøll Hanssen 
 
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Vara til eldrerådet: Anne- Marie Skallebø 
 
Møtefullmektig til forliksrådet: Kathrine Kaasbøll Hanssen 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i styret.  

 

PS 87/17 Søknad om fornyelse av fast skjenkebevilling - Ocean bar Pedersen 
2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Møtet lukkes under orienteringen av saken jf. Kommuneloven § 31 nr 4. samt offentlighetsloven 
§ 13 og forvaltningsloven §13.1. Dette grunnet hensyn til opplysninger i saksfremlegget av 
personlig karakter.  
 
Forslag fremmet av på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

1. Ocean bar Pedersen v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin (gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i strandveien 51 i perioden 14.12.2017 – 
30.juni 2020. Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse i 
samme periode.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar Pedersen fritak for bruk av 

stedfortreder jf. Alkohollovens § 1-7c.  
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) mot rådmannens innstilling: 

- Forslaget fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Ocean bar Pedersen v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i strandveien 51 i perioden 14.12.2017 – 
30.juni 2020. Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse i 
samme periode.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar Pedersen fritak for bruk av 

stedfortreder jf. Alkohollovens § 1-7c.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Ocean bar Pedersen v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i strandveien 51 i perioden 14.12.2017 – 
30.juni 2018. Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse i 
samme periode.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar Pedersen fritak for bruk av 

stedfortreder jf. Alkohollovens § 1-7c.  

 

PS 88/17 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Interpellasjon fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) ang. Lærernorm. 
Spørsmål: 
 

1. Hvilke konsekvenser får dette for elever og lærere i Skjervøyskolen? 
2. Hvor mange nye lærere vil bli ansatt? 

 
Rådmannen svarte: 

1.  Ny lærernorm gjelder for neste skoleår, 2018/2019. ifølge tall fra direktoratet tilføres 
kommunen midler til 0,4 stillinger ca kr 300 000,- Samtidig er det usikkert om vi da 
mister nåværende tilskudd for tidlig innsats på kr 700 00,- 

2. Det vil ikke bli ansatt noen nye lærere. å 

Vedtak: 
Interpellasjonene anses besvart. 
 



PS 89/17 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 23/17 Skjervøy fiskeriutvikling AS - Henleggelse 2015/936 

RS 24/17 Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms 2015/299 


