
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 02.02.2015
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 16:35

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SP
Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SV
Kari-Ann Olaisen MEDLEM KP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Leif-Peder Jørgensen MEDL SP
Mona Jørgensen MEDL H
Einar Lauritzen MEDL AP
Ørjan Albrigtsen MEDL KP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Pål Mathiesen Ørjan Albrigtsen SV
Vidar Langeland Mona Jørgensen FrP
Øystein Skallebø Einar Lauritzen AP
Peder André Amundsen 
(permisjon kl 1515, før sak 5)

Leif-Peder Jørgensen KrF

Merknader til innkallingen: Ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Spørsmål fra hhv SV, AP og Frp vil bli besvart ila møtet
- Kari-Ann Olaisen ba om en orientering om status angående gebyrer for Lerøy 
- Ordføreren vil ta opp arealutvidelse for Lerøy, samt skilting i Værret 
- Teknisk sjef tok opp arbeidet med ny forskrift for vann og avløp

o Med merknader, sakslista godkjent

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef
Espen Li Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær



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

Torgeir Johnsen Pål Mathiesen Vidar Langeland  



Tema: Orientering Ungdom på ræk
Eldbjørg Ringsby (prosjektleder), Line Eliassen (prosjektmedarbeider) og Helene Solvang (Nav) 
orienterte om prosjektet. Ungdom på ræk gikk fra 2011-2014 og videreføres i prosjektet 
Samspill for trygghet og trivsel. 

Drøftingssak: Kommunereformen
Rådmannen orienterte i saken (stikkordsmessig gjengitt):

- Krevende å arbeide kommunevis og samtidig regionvis. Forsøker å få til et møte med 
Nord-Troms 4 samlet

- Prosessen: 
o Kommunevis analyse utfra statistikk og fakta fra Fylkesmannen. 
o Utredning mtp evt sammenslåing med andre kommuner –evt forbli egen 

kommune
o Spørreundersøkelse eller folkeavstemning

- Vi har mottatt kr 200 000,- i skjønnsmidler som kan brukes til
o Kjøp av utredningskompetanse – selskap eller enkeltperson som kjenner 

regionen, rådmannen anbefaler sistnevnte, gjerne interkommunalt
o Innleie av innledere folkemøter, Ingrid Lønhaug foreslo Jardar Jensen og Nils 

Aarsæther
o Annet

Formannskapets drøfting:
- Enighet om folkeavstemming fremfor spørreundersøkelse
- Enighet om at kommunen gjør en grundig utredningsjobb. Nyttig å gjøre opp status for 

kommunen samt vurdere alternativer. Om kommunen ikke utreder vil Fylkesmannen gi 
sin anbefaling på vegne av oss (ref Vidar Langeland)

- Skepsis ift uavklarte oppgaver for fremtidens kommune, regjeringen skal levere dette 
innen juni 2015. Også uklart ift Kåfjord som samisk forvaltningsområde.

- Ingen politisk vedtatt krav om innbyggertall, men stordriftsfordeler er en forutsetning.
- Kystpartiet luftet ideen om en ny kystkommune med Skjervøy, Karlsøy og ytre deler av 

Lyngen.

Ny forskrift vann og avløp, samt havn
Teknisk sjef ba om drøfting av prosessen med nye forskrifter og ønsker politisk deltakelse. 

- Arbeidet med nye forskrifter ledes av teknisk sjef
- Formannskapet oppnevner følgende politisk utnevnte representanter til støtte for teknisk 

sjefs arbeid
o Torgeir Johnsen
o Pål Mathiesen
o Vidar Langeland 
o Mulighet for inntil to representanter til

Spørsmål fra Ingrid Lønhaug: Status kompensasjon sykestuesenger
Ordføreren orienterte fra møtet den 19. januar. 

- Sykestuesamarbeid forutsetter legevaktsamarbeid ift kapasitet
- Nordreisa også avhengig av sine fire sykestuesenger og mobiliserer for saken
- Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord slutter seg til Skjervøys arbeid for 

sykestuekompensasjon, Skjervøy har ledelsen 



Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) 
Status inndriving av husleie og gebyrer 16 kunder:
Økonomisjefen svarte (samt delte ut vedlegg):

- Krav ble sikret i juli 2014, noe er blitt foreldet og dermed tapt
- De fleste kravene blir sikret
- Totalt tapt 766 680 i 2014, 220 200 innbetalt, 1,4 mill fortsatt utestående. 

Status reguleringsplan Langbakken: 
Teknisk sjef svarte: 

- Fylkeskommunen ved miljøetaten har trukket sine innsigelser knyttet til fugler i området, 
men krever at dette tas med i høringsgrunnlaget. Høringsprosessen må derfor gjøres på 
nytt. 

Status reguleringsplan og avtaler på Sandøra
Teknisk sjef svarte:

- Siste skriv fra kulturetaten i fylkeskommunen innebærer at tre kulturminner må graves 
ut. Plankontoret er i dialog med fagetaten mtp å unngå utgraving. 

- Det planlagte smoltanlegget er i dag plassert optimalt for å slippe utgraving. Hvis en må 
grave ut bør anlegget plasseres lengst mulig ut slik at en utnytter området best mulig. 

- Reguleringsarbeidet går sakte, men det ligger ikke på oss. 

Spørsmål fra Øystein Skallebø, AP; Kystens Kompetansesenter og Newtonrommet.
Hva er status i dette prosjektet? Foreligger det en felles plan for videre fremdrift mellom 
Skjervøy kommune og Troms Fylkeskommune?
Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen svarte: 

- Arbeidet med Newtonrommet har stoppet litt opp grunnet sykemelding, men vikar er på 
plass fra 9. februar. Forventer fremdrift etter dette. 

- Ang Kystens kompetansesenter blir det et møte 20. februar med politisk og administrativ 
ledelse i fylkeskommunen. 

Spørsmål fra Kari-Ann Olaisen om gebyrsaken Lerøy:
Økonomisjefen svarte: 

- Ligger an til at vi må dekke evt subsidier for 2014, ikke tidligere år

Ordføreren tok opp behovet for økt areal for Lerøy Aurora AS
- Både Lerøy og Mørenot er for store (i omsetning) til at Innovasjon kan bidra. 
- Kommunen kan ikke gi mer enn 2-300 000,- i statsstøtte, og kan derfor ikke bidra 

vesentlig med ny tomt

- Saken må løses mellom selskapene                                    

Skilting av gangfelt
- Statens vegvesen ber om kommunens uttalelse; teknisk sjef svarer på denne



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

O Tema: Orientering Ungdom på ræk

O Drøftingssak: Kommunereformen

1/15 Framtidig arealdisponering 2015/437

2/15 Tiltak for å unngå oppsigelser i Skjervøy 
kommune

2015/199

3/15 Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets 
midler i Skjervøy kommune

2015/426

4/15 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2015-18 2015/425

5/15 Deling av eiendommen 60/12 i Akkarvik 2015/379

6/15 Søknad om utvidelse av tomt for Fiskenes 1 2015/420

7/15 Deling av eiendommen 66/22 på Lauksletta 2015/380

8/15 Søknad om areal for oppføring av garasjeanlegg 2015/140

9/15 Rødberget - Vest siden av Skjervøy:  Søknad om 
fritak fra renovasjonsavgift på gnr 69 bnr 1 
festetomtnr 803

2015/348

10/15 Akkarvik: søknad om fritak fra renovasjonsavgift 
på eiendommen gnr 60 bnr 38

2015/348

11/15 Vest - siden av Kågen: Klage på innføring av 
renovasjonsgebyr på eiendommen gnr 49 bnr 9

2015/348

12/15 Referatsaker

RS 1/15 Strandveien 88: søknad om oppføring av skilt 
Coop AS gnr 69 bnr 491

2015/178

RS 2/15 Maursund: søknad om oppføring av garasje på 
gnr 51 bnr 2

2015/156



Tema: Orientering Ungdom på ræk

Drøftingssak: Kommunereformen

1/15 Framtidig arealdisponering 2015/437

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til løsninger for 

arealutnyttelse både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Arbeidsgruppa skal bestå av 
vedlikeholdsleder, etatslederne for helse og omsorg og kultur og undervisning og én 
politiker.

2. Frist for å legge fram ei skisse med forslag til løsninger/tiltak er 1. juni.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV) på politisk representant: Rita Mathiesen

Votering: 
- Innstillingen enstemmig vedtatt. 
- Forslaget fra Ingrid Lønhaug enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

3. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til løsninger for 
arealutnyttelse både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Arbeidsgruppa skal bestå av 
vedlikeholdsleder, etatslederne for helse og omsorg og kultur og undervisning og én 
politiker; Rita Mathiesen.

4. Frist for å legge fram ei skisse med forslag til løsninger/tiltak er 1. juni.

2/15 Tiltak for å unngå oppsigelser i Skjervøy kommune 2015/199

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør flg vedtak:

1. Formannskapet slutter seg til de ulike forslag i saksframlegget. Dette er for å unngå 
oppsigelser i Skjervøy kommune.

2. Rådmann får fullmakt til å inngå avtaler og praktisere ordningene.



Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Innstillingen vedtatt mot en stemme. 

Vedtak:

3. Formannskapet slutter seg til de ulike forslag i saksframlegget. Dette er for å unngå 
oppsigelser i Skjervøy kommune.

4. Rådmann får fullmakt til å inngå avtaler og praktisere ordningene.

3/15 Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy 
kommune 2015/426

Kultur- og undervisningssjefens innstilling:

Formannskapet vedtar følgende retningslinjer:  

Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy kommune

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter 

i kommunen som:

1. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

2. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

Søknadsfrist: 15. mars og 1. september.

Søknaden sendes til:

Skjervøy kommune, Kultur- og Undervisningsetaten

Postboks 145 G, 9189 Skjervøy

E-post: kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Søknaden må innhold:

 Navn på søker

 Kontaktperson med tlf.

 Hovedmålgruppe

 Konto nr.

 Beskrivelse av formålet

 Innsendelse av rapport av aktiviteten i etterkant



Tildeling:

Kultur og undervisningssjefen får fullmakt til å tildele midlene etter tilskudds kriteriene.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Forslag på nytt punkt 3 fra Vidar Langeland (Frp). 
- Tiltak for barn- og unge skal prioriteres.

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Forslag på nytt punkt 3 falt mot en stemme.

Vedtak:

Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy kommune

Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter 

i kommunen som:

3. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

4. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

Søknadsfrist: 15. mars og 1. september.

Søknaden sendes til:
Skjervøy kommune, Kultur- og Undervisningsetaten
Postboks 145 G, 9189 Skjervøy
E-post: kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

Søknaden må innhold:
 Navn på søker
 Kontaktperson med tlf.
 Hovedmålgruppe
 Konto nr.
 Beskrivelse av formålet
 Innsendelse av rapport av aktiviteten i etterkant

Tildeling:

Kultur og undervisningssjefen får fullmakt til å tildele midlene etter tilskuddskriteriene.



4/15 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2015-18 2015/425

1 Oppfølgingsrapport nr 1, BØP 2015-18

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar rapporten til etterretning

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Ad punkt 11, Arbeidsgruppe for Sandøra: 
Fellesforslag: gruppa legges ned. 
Votering: 

- Fellesforslaget enstemmig vedtatt – punkt 11 utgår fra oppfølgingsrapporten

Vedtak:

Punkt 11 utgår fra rapporten. 
For øvrig tar formannskapet rapporten til etterretning

5/15 Deling av eiendommen 60/12 i Akkarvik 2015/379

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om fradeling av to tomter på 1500 kvm fra eiendommen 60/12 i Akkarvik godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak:

Søknad om fradeling av to tomter på 1500 kvm fra eiendommen 60/12 i Akkarvik godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.

6/15 Søknad om utvidelse av tomt for Fiskenes 1 2015/420

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:



Det gi tillatelse til fradeling av tilleggsareal som omsøkt. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at
tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealinteresser.

Arealet vil forbli friområde og kan ikke bebygges.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal som omsøkt. Det er ved avgjørelse lagt vekt på at
tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealinteresser.

Arealet vil forbli friområde og kan ikke bebygges.

7/15 Deling av eiendommen 66/22 på Lauksletta 2015/380

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Søknad om fradeling av to tomter på 1500 kvm fra eiendommen 60/12 i Akkarvik godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Administrativ korrigering av innstillingen:
- Søknad om deling av eiendommen 66/22 på Lauksletta godkjennes.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak:

Søknad om deling av eiendommen 66/22 på Lauksletta godkjennes.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser.

8/15 Søknad om areal for oppføring av garasjeanlegg 2015/140

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak



Søknad om tildeling av tomt for oppføring av garasjeanlegg for beboere i Fiskenes borettslag 
som omsøkt, godkjennes. Ved byggesøknad må det søkes om omregulering av formålet i 
reguleringsplanen for Fiskenes, der berørte parter er varslet.

Arealet tildeles for et år, er ikke byggesøknad eller arbeidet satt i gang innen et år frafaller 
tildelingen.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Vedtak:

Søknad om tildeling av tomt for oppføring av garasjeanlegg for beboere i Fiskenes borettslag 
som omsøkt, godkjennes. Ved byggesøknad må det søkes om omregulering av formålet i 
reguleringsplanen for Fiskenes, der berørte parter er varslet.

Arealet tildeles for et år, er ikke byggesøknad eller arbeidet satt i gang innen et år frafaller 
tildelingen.

9/15 Rødberget - Vest siden av Skjervøy :  Søknad om fritak fra 
renovasjonsavgift på gnr 69 bnr 1 festetomtnr 803 2015/348

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Rolf Johansen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 69 bnr 1 festetomtnr 803.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbare urimelige utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om 

at administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte for at det skal kunne kreves avgift. Det bør også være 
mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra tilbud fra 
Avfallsservice. 

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Tilleggsforslaget falt mot en stemme

Vedtak:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Rolf Johansen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 69 bnr 1 festetomtnr 803.



10/15 Akkarvik:  søknad om fritak fra renovasjonsavgift på eiendommen gnr 
60 bnr 38 2015/348

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet  Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Ståle Jacobsen om fritak for 
renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 38.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbare urimelige utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om 

at administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte for at det skal kunne kreves avgift. Det bør også være 
mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra tilbud fra 
Avfallsservice. 

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Tilleggsforslaget falt mot en stemme

Vedtak:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Ståle Jacobsen om fritak for 
renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 38.

11/15 Vest - siden av Kågen:  Klage på innføring av renovasjonsgebyr på 
eiendommen gnr 49 bnr 9 2015/348

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet  Avfallsservice AS,  § 2, avslås søknaden fra Edgar Olsen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 49 bnr 9.

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- For å rette opp i åpenbare urimelige utslag av ny gebyrforskrift ber formannskapet om 

at administrasjonen reviderer forskriften og legger frem revidert forskrift for 
kommunestyret. I den nye forskriften må det være et krav om at det skal være et tilbud 
om levering i nærhet av hytte for at det skal kunne kreves avgift. Det bør også være 
mulig å få fritak dersom man tar med seg avfallet hjem og ikke benytter ekstra tilbud fra 
Avfallsservice. 

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Tilleggsforslaget falt mot en stemme



Vedtak:

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i 
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Edgar Olsen om fritak for 
renovasjon for eiendom gnr 49 bnr 9.

12/15 Referatsak /

Saksprotokoll i Skjervøy formannskap - 02.02.2015 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet.

RS 1/15 Strandveien 88: søknad om oppføring av skilt Coop AS gnr 69 bnr 491 2015/178

RS 2/15 Maursund: søknad om oppføring av garasje på gnr 51 bnr 2 2015/156


