
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 05.11.2012
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 16:50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif Peder Jørgensen MEDL SKSP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader til innkallingen: 
- Fra Mona Jørgensen (H)

- sakene må komme ut i god tid før møtet, det holder ikke med saker ut fredag før møtet –
det må være tid å avholde interne partimøter innen møtene. Innkallingen kommer 8 
dager før møtet, da må alle sakene være klare

- mandag må revurderes som møtedag

Merknader til sakslista: 
- Formannskapet bør diskutere videre strategi angående sykehussenger (Fra Ingrid 

Lønhaug)
- Ordfører vil drøfte et skriv fra Leif-Peder ang studieretninger på Skjervøy 
- bussruta ifm hurtigbåtanløp ved Arnøyhamn kai ble nedlagt uten varsel den 20. august i 

går (Fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- Ber om sak til formannskapet ang Skjervøy miljøhavn må settes på dagsorden, politisk 

forankring og innhold (Ørjan Albrigtsen)



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Reidar Mæland Rådmann
Lise Román Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell Økonomisjef
Frode Schultz Kontor- og personalkonsulent
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

Svein Solberg Ifm sak 114/12

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Ørjan Albrigtsen Mona Jørgensen



Videre arbeid for sykestuesenger
Ordføreren orienterte om at regionrådet har nedsatt en gruppe (ledet av Bjørn Inge Mo) som skal 
reise til Oslo ifm sykestuesaken. 

- ordføreren følger opp dette

Angående studieretninger på skolested Skjervøy
Forslag fra Kari-Ann Olaisen (KP)

- ordføreren gis fullmakt til å utforme et skriv om studietilbudet 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Angående miljøhavn
Rådmannen fremmer sak til neste formannskapsmøte angående miljøhavn. 

Angående nedlagt bussrute ifm hurtigbåtanløp 
Bussruta knyttet til hurtigbåtanløp ved Arnøyhamn kai ble nedlagt uten varsel den 20. august i 
år. 
Saken utsettes.

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema Lerøy Aurora AS orienterer om status og planer Kl 10:15

Tema Budsjett og økonomiplan – rådmannen 
presenterer sin innstilling

113/12 Bredbåndsutbygging til Akkarvik 2009/8790

114/12 Godkjenning av planprogram - valg av 
styringsgruppe

2012/4516

115/12 Referatsaker

RS 111/12 Mellomveien 30: søknad om fasadeendring samt 
utfylling for bruk som parkeringsplass gnr 69 bnr 
721.

2012/4218

RS 112/12 søknad om tillatelse til tiltak 2012/4217

RS 113/12 Strandveien 2: søknad om oppføring av tilbygg 
gnr 69 bnr 80

2012/4216

RS 114/12 Akvakulturtillatelse 2012/753

RS 115/12 Hamnnes: søknad om oppføring flytebrygge gnr 
67 bnr 15.

2012/887



RS 116/12 Øvre Ringveg 12c: Søknad om sikring av hus 
som er brent gnr 66 bnr 97.

2012/4409

RS 117/12 Severin Steffensensvei 42: søknad om planering, 
fylling og oppføring av steinmur gnr 669 bnr 805.

2012/4365

RS 118/12 Tillatelse etter forurensningsloven 2012/2689

RS 119/12 Søknad om igangsettelsestillatelse for 
rensestasjon Fiskenes gnr 69 bnr 1.

2012/1212

RS 120/12 Kveldsolveien 9: søknad om oppføring av 
veranda/carport gnr 69 bnr 535

2012/3297

RS 121/12 Søknad om tilskudd - spillavhengighet Norge 2012/137

RS 122/12 Søknad om oppføring av tilbygg og utvidelse av 
veranda gnr 58 gnr 19

2012/4416

RS 123/12 Akkarvik: Søknad om byggetillatelse for et 
allerede oppført nauast på gnr 60.103

2011/1738

RS 124/12 Ang. svar på søknad om rammetillatelse av 
27.08.12.

2009/4879

RS 125/12 oversendelse av akvakulturtillatelse 2012/3420

RS 126/12 Svar - søknad om støtte - Landsutvalget for 
jernbane

2012/137

RS 127/12 Svar - Jernrosen minnemonument 22. juli 2011 -
søknad om støtte

2012/137

113/12 Bredbåndsutbygging til Akkarvik

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune har ikke mulighet til å stå for utbygging av bredbånd til Akkarvik –
dette på grunn av den økonomiske situasjonen. 

2. Steinar Mikkelsen oppfordres til å vurdere alternative innretninger på sin reiselivssatsing 
som er forenlig med tilgjengelig IKT-infrastruktur. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 05.11.2012 

Behandling:

Fellesforslag: 
- punkt 2 slettes

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.



114/12 Godkjenning av planprogram - valg av styringsgruppe

Rådmannens innstilling

1. Formannskapet i Skjervøy kommune slutter seg til å delta i det foreslåtte planarbeidet med 
Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til 
organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram. 

2. Formannskapet i Skjervøy kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 
6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale
kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.

3. Formannskapet i Skjervøy kommune anbefaler at fastsetting av planprogram etter offentlig 
ettersyn delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene 
Nordreisa og Skjervøy. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og 
fremmer kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa 
og Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).

4. Formannskapet i Skjervøy kommune velger en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet 
sammensatt av 2 eller 3 representanter med vara fra hver kommune.

Fra Skjervøy velges:

1. __________________________ med vara _________________________________

2. __________________________ med vara _________________________________

3. __________________________ med vara _________________________________

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Skjervøy kommune ved formannskapet slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe 
for Interkommunal Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. 

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter 
offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Skjervøy og 
Nordreisa.  Den endelige kystsoneplanen skal vedtas av den enkelte kommune.

Hjemmel for vedtak er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og 
§ 4-1 (for planprogram).Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 05.11.2012 

Behandling:

Fellesforslag: 

- innstillingen vedtas med unntak av oppnevning av styringsgruppe
- styringsgruppe oppnevnes i neste formannskapsmøte

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 



115/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 05.11.2012 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene referert og behandlet.
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