
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 12.03.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 20:05

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Kurt Michalsen (permisjon kl 
19:35, før sak 7)

MEDL SKKP

Kari-Ann Olaisen (permisjon 
fra kl 1900)

MEDL SKKP

Kjell Arne Sørensen MEDL SKKP
Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Irene Toresen MEDL SKAP
Øystein Skallebø MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Vidar Langeland MEDL SKFRP
Jørn Cato Angell MEDL Uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Geir Helgesen MEDL SKKP
Roger Johansen MEDL SKKRF
Ørjan Pedersen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Tove Reiersen Geir Helgesen SKKP
Helge Andersen (permisjon fra 
kl 17:00)

Roger Johansen SKKRF

Aksel Jørgensen (permisjon fra 
kl 1900)

Ørjan Pedersen SKH

Roald Sebergesen (PS 10/14) Mona Jørgensen SKH
Robert B. Hansen (PS 10/14) Einar Lauritzen SKAP
Hanne N. Høgstad (PS 10/14) Dag Hugo Lorentzen SKSP
Rita Mathiesen (PS 10/14) Ingrid Lønhaug SKSV
Liv G. Lauritzen (PS 10/14) Irene Toresen SKAP



Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista:
- Angående rekkefølge på saker; starter med tema eldreomsorg, så interpellasjonene slik 

at varaer kan innkalles til ca kl 1100. 
- Ungdomsrådet ønsker å møte på noen saker, ber om sak 13 behandles etter sak 6 mens 

de er tilstede 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Yngve Volden Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell Avtroppende økonomisjef
Espen Li Økonomisjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

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 Leif-Peder Jørgensen Vidar Langeland 



Tema Eldreomsorg:

Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen innledet i saken. 

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema Eldreomsorg i Skjervøy

PS 1/14 Godkjenning av salgs- og låneavtale fiskebruket 
på Skjervøy

2013/4252

PS 2/14 "Prestegårdsjorda hva nå?" 2012/1125

PS 3/14 Kystens kompetansesenter 2012/30

PS 4/14 Flomlysanlegg på den nye kunstgressbanen 2012/2949

PS 5/14 Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 2014 -
2018

2014/587

PS 6/14 Saksfremlegg - Handlingsplan mot fattigdom 
2014 - 2018

2013/3377

PS 7/14 Reorganisering Startlånsordninga 2013/3864

PS 8/14 Budsjettregulering investering mars 2014 2013/3864

PS 9/14 Sluttrapportering opparbeidelse av Rypeveien i 
Hollendervika.

2011/3390

PS 10/14 Interpellasjoner 12.03.2014 2012/502

PS 11/14 Referatsaker

RS 1/14 Vedrørende kravet om gransking av lånet til 
Industriparken Skjervøy AS

2012/1730

RS 2/14 Kontrollrapport 2013 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy 
kommune

2012/4920

RS 3/14 Årsmøteuttalelse SV: Kiilgården i kommunalt eie 2012/1521

RS 4/14 Årsmøteuttalelse SV: Arbeidstid i skolen 2012/1521

RS 5/14 Årsmøteuttalelse SV: Reservasjonsrett 2012/1521

PS 12/14 Fastsettelse av planprogram for rullering av 
arealplan

2011/4623

PS 13/14 Revidering av reglement for Skjervøy 
ungdomsråd

2011/4451



PS 1/14 Godkjenning av salgs- og låneavtale fiskebruket på Skjervøy

Ordførers innstilling

Skjervøy kommunestyre vedtar salg av fiskebruket på Skjervøy ved godkjenning av følgende 
avtaler:

1. Utkast til salgsavtale fiskebruket på Skjervøy
2. Utkast til låneavtale ifm salg av fiskebruket

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag til salgsavtalen fra ordfører:
1. Ifm salgsavtalen: Her får ordfører og rådmann fullmakt til å ferdigforhandle avtalen. 

2. Ved videresalg av eiendom gnr 69, bnr 1, fnr 256 og 69/837-1 i Skjervøy kommune skal 
Skjervøy kommune ha forkjøpsrett til eiendommen til markedspris. 

Vedtak:

Votering:
- Tilleggsforslag til salgsavtalen ang forkjøpsrett vedtatt mot 4 stemmer
- Forslaget om fullmakt til ferdigforhandling: enstemmig vedtatt

Med tilleggsforslaget: innstillingen vedtatt

PS 2/14 "Prestegårdsjorda hva nå ?"

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling, det fremkommer forslag til 2 alternative løsninger i 
vurderingen.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Mona Jørgensen (H)  

Fellesforslag:
- Kommunen går umiddelbart i dialog med kulturetaten med tanke på å omregulere 

området. 
- Skjervøy kommune igangsetter revidering av gjeldende reguleringsplan til også å gjelde 

leilighetskompleks 
- Dagens avtale med Skjervøy Byggeservice AS opphører, dette på bakgrunn av at 

forutsetninger for området endres. 
- Etter en revidert reguleringsplan er stadfestet, legges prosjektet ut til en ny konkurranse 

der alle foretak kan innlevere et prosjekt som formannskapet /kommunestyret kan ta 
stilling til. 

Vedtak:

Utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer



Forslaget enstemmig vedtatt. 

PS 3/14 Kystens kompetansesenter

Rådmannens innstilling:

1. Vedtak i sak K-30/13 oppheves.

2. Skjervøy kommune støtter etablering av Kystens kompetansesenter ved å forplikte seg til å leie 

areal, fasiliteter og utstyr i skolebygget ved en årlig leie på kr 500 000. Leieavtalen forutsetter at 

det også gis et videregående skoletilbud i bygget. 

3. Leiekostnadene søkes innarbeidet i økonomiplan for 2015-18.

4. Midler avsatt til forprosjekt – kr 100 000 i 2014 – omdisponeres til delfinansiering av prosjekt 

for etablering av et Newtonrom. Det forutsettes at prosjektet er et faglig og økonomisk 

samarbeid mellom Skjervøy kommune, Troms Fylkeskommune og næringslivet.

5. Ei trinnvis renovering av svømme- og idrettshall og ungdomsskole gjennomføres innenfor  

avsatte økonomiske rammer.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
- Punkt 1 beholdes
- Punkt 2-3 strykes
- Punkt 4-5 beholdes

Vedtak:

Votering: Innstillingen mot endringsforslaget fra Vidar Langeland (Frp)
- Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer

PS 4/14 Flomlysanlegg  på den nye kunstgressbanen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør flg vedtak:

1. Skjervøy kommune gir Skjervøy Idrettsklubb (SIK) tillatelse til å oppføre lysanlegg på 
den nye kunstgressbanen i.h.t. samarbeidsavtale av 26/6-12.

2. SIK står som ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

3. Driftsutgifter til strøm på Flomlysanlegget dekkes av Skjervøy kommune. Anlegget kan 
kobles til det eksisterende lysløypenettet.

4. Under forutsetning av at anlegget blir fullfinansiert, - vil kommunen bidra med 
delfinansiering på kr 357.000,-.



5. Beløpet innarbeides i økonomiplanen 2015-18

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Forslag til nytt punkt 5 fra Skjervøy AP
- Beløpet innarbeides i neste budsjettregulering i mai-juni 2014

Vedtak:

Innstillingen med nytt punkt fem vedtatt mot 6 stemmer

PS 5/14 Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 2014 - 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner plan for psykisk helsearbeid 2014 – 2018.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen innledet i saken

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 6/14 Saksfremlegg - Handlingsplan mot fattigdom 2014 - 2018

Vedlegg:
1. Handlingsplan mot fattigdom 2014 - 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner Handlingsplan mot fattigdom 2014 - 2018

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Line N. Eliassen i Ungdom på ræk-prosjektet innledet i saken

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 7/14 Reorganisering Startlånsordninga

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar stilling til ny organisering og fremmer innstilling til kommunestyret i tråd 
med det. Herunder også justering av mål for saksbehandlingstid.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 03.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Startlånsreglementets pkt 7, 1. setning endres til: Startlån innvilges av et låneutvalg 

bestående av 3 politikere og 2 vara oppnevnt av kommunestyret. Overskriften i pkt 7 

endres til: Tildeling og klage

2. Følgende oppnevnes til å sitte i låneutvalget:

Ørjan Albrigtsen, leder

Vidar Langeland

Irene Toresen

1. vara: Torgeir Johnsen

2. vara Ingrid Lønhaug, 

3. Nytt låneutvalg starter sitt arbeid 15. mars 2014

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt

PS 8/14 Budsjettregulering investering mars 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 27.02.14



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 9/14 Sluttrapportering opparbeidelse av Rypeveien i Hollendervika.

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner fremlagte sluttregnskap for opparbeidelse av Rypeveien.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 10/14 Interpellasjoner 12.03.2014

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

1. Interpellasjon Skjervøy sjømat AS – fra Vidar Langeland (Frp)
Spørsmål til ordføreren:

 Ligger noe av epostkorspondansen mellom Godø og styreleder i selskapets arkiver?
 Har det vært diskutert i styret i Skjervøy Fiskeriutvikling å omgå konkurranseregler 

ved å gi lån som skulle omgjøres til tilskudd? Av epostene som er sitert kommer det
vel klart frem at det har vært snakket om tilskudd i stedet for lån helt tilbake til
februar 2010.

 Hvorfor sender Skjervøy kommune prosessvarsel til Styret i Skjervøy Sjømat når 
man verken har gyldig låneavtale eller panteattest med selskapet?

 Hvorfor ble lånet utbetalt når det var kjent for i hvert fall styreleder i Skjervøy 
Fiskeriutvikling at den største investeringen ville bli leaset av morselskapet Atlantic
Seafood?

Forslag til vedtak (trukket til fordel for flertallsgrupperingens forslag)

 Kommunestyret ber kontrollutvalget om å granske alle forhold rundt lånene som ble 
gitt fra Skjervøy Fiskeriutvikling AS til Skjervøy Sjømat AS og Industriparken AS.

Ordføreren svarte på interpellasjon 1 og 2 med en orientering om følgende: 



- Det er fremkommet en rekke nye opplysninger i media den siste tiden. Ordføreren 

drar ikke konklusjoner basert på medieoppslag, men ser at det kan være nødvendig 

med nærmere undersøkelser.

- Beklager mangelfull journalføring av brev og e-post i kommunen.

- Uroen vedrørende Skjervøy fiskeriutvikling AS, Industriparken AS og Årvikbruket 

Eiendom AS er ødeleggende for Skjervøysamfunnet. Det må nå iverksettes tyngre 

tiltak mot forhold som skaper mistillit og uro. Dersom det finnes kriminelle forhold 

som skaper begrunnet mistillit og uro skal disse frem slik at de ikke gjør mer skade. 

- Ansatte i kommunen, politikere og andre som har opplysninger i saken bes legge 

disse fram for ordføreren før 28. mars 2014. Tilbakeholdelse av opplysninger kan 

føre til disiplinær eller strafferettslig reaksjon. 

- Ordføreren vil holde kommunestyret informert i saken

Fellesforslag:

- Kommunestyret ber kontrollutvalget om å foreta de nødvendige forundersøkelser for 

en granskning av lån/tilskudd på 4,5 millioner kroner som var gitt fra Skjervøy 

fiskeriutvikling AS til Skjervøy Sjømat AS og de 2.076 millioner som var gitt i lån fra 

Skjervøy fiskeriutvikling AS til Industriparken AS. Kommunestyret ber 

kontrollutvalget utarbeide et forslag til mandat for en granskning, som forelegges 

kommunestyret til avgjørelse. Med mandatet skal det følge forslag til hvem som skal 

forestå granskningen og en oversikt over eventuelle kostnader. 

Vurdering av habilitet:
- Torgeir Johnsen, Ingrid Lønhaug, Dag Hugo Lorentzen, Mona Jørgensen og Einar 

Lauritzen (styremedlemmer i Skjervøy fiskeriutvikling AS) samt Vidar Brox-Antonsen 
(regnskapsfører i selskapet) erklært inhabile og fratrådte i behandlingen av 
interpellasjonen:

o Roald Sebergsen (H), Robert B. Hansen (AP), Rita Mathiesen (SV) og Hanne 
Høgstad (SP) tok sete i deres sted

Leif-Peder Jørgensen (SP) enstemmig valgt som setteordfører

2. Interpellasjon Årvikbruket AS – fra Vidar Langeland 
 Skjervøy FrP har følgende spørsmål til saken:
 Nekter Ordføreren fortsatt å legge frem forespurte styre- og 

generalforsamlingsprotokoller fra Årvikbruket Eiendom AS?
 Hvorfor er ikke oppgraderinger er ikke behandlet i generalforsamling, formannskap 

eller kommunestyre.
 Kan ordføreren legge frem avtalene som viser at driftsselskapet skulle få pengene

og forplikte seg til å holde anlegget i orden, innefor de kravene Mattilsynet stilte?
 Vil ordføreren stilltiende godta at Skjervøy Fiskeriutvikling har bevilget 3,1

millioner på bakgrunn av en renoveringsrapport som aldri har eksistert eller vil
han ta iniativ til å finne ut hvor pengene er blitt av?

 Stemmer det at styret har bevilget tilskuddet til eget selskap Årvikbruket Eiendom
for å unngå konkurranseregler og EFTA regler for statsstøtte?

Forslag til vedtak (trukket til fordel for flertallsgrupperingens forslag)



Kommunestyret ber kontrollutvalget om å granske alle forhold rundt lånet som ble gitt 
fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Årvikbruket Eiendom, med innsynsrett i alle dokumenter 
i begge selskaper.

Fellesforslag:

- Kommunestyret ber kontrollutvalget om å foreta de nødvendige forundersøkelser for 

en granskning av tilskudd på 3,1 millioner kroner som er gitt fra Skjervøy 

fiskeriutvikling AS til Årvikbruket Eiendom AS.

Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide et forslag til mandat for en 

granskning, som forelegges kommunestyret til avgjørelse. Med mandatet skal det 

følge forslag til hvem som skal forestå granskningen og en oversikt over eventuelle 

kostnader. 

Vurdering av habilitet (i tillegg til de over som ble erklært inhabile):
- Kurt Michalsen og Irene Toresen (styremedlemmer i Årvikbruket Eiendom AS) 

erklært inhabil og fratrådte i behandlingen av interpellasjonen: Liv Grethe Lauritzen 
(AP) to sete i Toresens sted

- Ørjan Albrigtsen (KP) ba om å få sin habilitet vurdert (sønn til eiere i Årvikbruket 
Eiendom AS) – enstemmig erklært inhabil og fratrådte i saken

3. Rassikring del 2 på fylkesvei 347 Lauksundskaret -Arnøyhamn – fra Leif-Peder 
Jørgensen (SP)

Spørsmål til ordfører: Hva vil Skjervøy kommune foreta seg i forkant av fylkets 

prioriteringer?  

- Kan Skjervøy bidra til påvirkning på departementet, da vår rassikring krever 
betydelig investering?

- Ordføreren svarte at han vil ta kontakt med fylkesråd for samferdsel og at han i alle 
sammenhenger følger opp samferdselssakene i Skjervøy 

Vedtak:

Votering: 
- Fellesforslaget ang Skjervøy sjømat: enstemmig vedtatt
- Fellesforslaget ang Årvikbruket eiendom AS: enstemmig vedtatt

Interpellasjonene anses besvart og behandlet

PS 11/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet



RS 1/14 Vedrørende kravet om gransking av lånet til Industriparken Skjervøy AS

RS 2/14 Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy kommune

RS 3/14 Årsmøteuttalelse SV: Kiilgården i kommunalt eie

RS 4/14 Årsmøteuttalelse SV: Arbeidstid i skolen

RS 5/14 Årsmøteuttalelse SV: Reservasjonsrett

PS 12/14 Fastsettelse av planprogram for rullering av arealplan

1 Planprogram- revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for Skjervøy 
kommune. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 13/14 Revidering av reglement for Skjervøy ungdomsråd

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre vedtar følgende endringer i reglementet for Skjervøy politiske 
styringsorgan, kapittel 10:

- 10.1.1 Skjervøy Ungdomsråd skal bestå av syv medlemmer. En skal velges fra Arnøya, 
tre fra Skjervøy Ungdomsskole og tre fra Nord-Troms videregående skole.

- 10.4.1 Sekretariatet for SUR legges til rådmannen. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 12.03.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


