
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 18.03.2015 

Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 16:05 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torgeir Johnsen ORDFØRER SP 

Dag Hugo Lorentzen 

(permisjon 1550 etter RS 7) 

MEDL SP 

Ingrid Lønhaug Varaordfører SV 

Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 

Ørjan Albrigtsen (permisjon 

kl 15:15, etter sak 11) 

MEDL KP 

Kari-Ann Olaisen MEDL KP 

Kjell Arne Sørensen MEDL KP 

Kurt Michalsen (permisjon 

fra kl 15:15, etter sak 11) 

MEDL KP 

Peder André Amundsen MEDL Krf 

Øystein Skallebø MEDL AP 

Irene Toresen MEDL AP 

Vidar Langeland (permisjon 

fra kl 14:45, etter sak 9) 

MEDL FRP 

Geir Helgesen MEDL H 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Einar Lauritzen MEDL AP 

Leif-Peder Jørgensen MEDL SP 

Roger Johansen MEDL KRF 

Mona Jørgensen MEDL H 

Ørjan Pedersen MEDL H 

Jørn Cato Angell MEDL FrP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Maria Andersen (permisjon 

kl 1550 etter RS 7) 

Roger Johansen Krf 

Robert Hansen Einar Lauritzen AP 

Paul Stabell Jørn Cato Angell FrP 

Aksel Jørgensen Mona Jørgensen H 

Roald Sebergsen Ørjan Pedersen H 

Hanne Høgstad Leif-Peder Jørgensen SP 

   

   



 

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt 

Merknader til sakslista:  

- Referat fra møtet om kommunereformen deles ut i møtet 

- Ordføreren ønsker at kommunestyret fatter et vedtak om fylkesveien ved Uløybukt. 

Kommunens svar til fylkeskommunen deles ut i møtet 

- Ørjan Albrigtsen (KP) ber om at rådmannen orienterer om nyheten om at Bunker Oil 

saksøker kommunen ifm oljeutslippet 

 

 

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  Kari-Ann Olaisen   Robert Hansen  

 

 

 

 

  



Orientering fra Arnøy Laks og Eidsfjord Sjøfarm 

- Ved daglig leder ved Arnøy Laks, Håvard Høgstad 

 

Tema: Bredbånd infrastruktur  

- Idar Sandvik fra Ymber orienterte om selskapet (også 3net), utbygging og muligheter 

fremover 

 

Tema: Samferdsel: 

Forslag fra Kurt Michalsen, (KP) 

- Samferdselsutvalget innkalles og lager forslag til ei prioriteringsliste som legges frem i 

neste formannskapsmøte. Her lages det en strategi for videre arbeid med 

samferdselsutfordringer. 

Tilleggsforslag fra ordføreren:  

- ordføreren får fullmakt til å supplere utvalget med en person fra Lerøy 

 

Votering: Forslaget fra Michalsen – med ordførerens tillegg – enstemmig vedtatt.  

 

Ang overføring av veien i Uløybukt 

Kommunens svarbrev datert 27-11-2014 legges til grunn (arkivnr 2014/2471-3) 

Forslag til vedtak fra ordføreren: 

- Skjervøy kommune er av den formening at veg på nordre del av Uløy strekning 

Klauvnes-Uløybukt FV 342 fremdeles bør være i Troms fylkeskommune sitt eie. Dette vil 

være den beste samfunnsøkonomiske løsningen på denne veien.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Bunker Oil 

Det som står i media er feil. Kommunen er ikke stevnet i saken.  

 

Referat fra møtet om kommunereformen 

Pr nå er Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy med i forumet. Skjervøy er bedt om å invitere 

Kvænangen til å delta på neste møte som er på Skjervøy.  

 

                                       

  



Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Tema: Samferdsel / Infrastruktur   

O Arnøy Laks og Eidsfjord Sjøfarm orienterer om 

status og videre utvikling 

  

PS 7/15 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2015  2015/691 

PS 8/15 Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy 

kommune gjeldende fra 1. august 2015 

 2015/98 

PS 9/15 Plangruppens utredning i forhold til flere 

barnehageplasser i kommunen 

 2015/78 

PS 10/15 Reguleringsplan Hamnnes hyttefelt og 

turistanlegg - sluttbehandling 

 2015/180 

PS 11/15 Interpellasjon 18. mars 2015  2015/610 

PS 12/15 Referatsaker   

RS 6/15 Forslag ifm midlertidige ansettelser  2015/61 

RS 7/15 Årsmøteuttalelser fra Skjervøy SV: Sykestua og 

kommunereform 

 2015/556 

RS 8/15 Referat møte på Skjervøy 20.02.15  2015/99 

RS 9/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy 

kommune 

 2015/640 

RS 10/15 Møte mellom Skjervøy kommune og Arnøy Laks 

AS og Eidsfjord Sjøfarm 

 2015/697 

RS 11/15 Referat politiråd, 17.02.15  2015/616 

 

 

  



PS 7/15 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2015 2015/691 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar regulering i tråd med budsjettskjema datert 06.03.15 

 

PS 8/15 Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy kommune gjeldende fra 

1. august 2015 2015/98 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2015  

Behandling: 

Forslag fra flertallsgrupperingen ved Dag Hugo Lorentzen (SP) 

Punkt 1 i innstillinga endres til:  

- 1-10 skole for Arnøy: Skolested: Arnøyhamn oppvekstsenter 

 

Punkt 3 i innstillingen:  

- 8-10 skole for Skjervøy og Kågen: Skolested Skjervøy ungdomsskole 

 

Punkt 4 i innstillingen endres til:  

- For de elevene som begynner på ungdomstrinnet i Arnøyhamn de påfølgende år, søkes 

det samarbeid mellom alle ungdomsskolene, foresatte og undervisningsetaten, for best 

mulig å ivareta et godt faglig sosialt miljø. Dersom elevene skal overføres til annen 

skole, må det være sammenfallende med elevens og foresattes ønske.  

Vedtak: 

Votering: Innstillingen mot flertallsforslaget 

- Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Fullstendig vedtak:  

Skolekretsgrensene i Skjervøy kommune fastsettes fra 01.08.15 slik: 

 

1. 1-10 skole for Arnøy: Skolested: Arnøyhamn oppvekstsenter 

 

2. 1.-7. skole for Skjervøy og Kågen: Skolested Skjervøy barneskole 

 

3. 8-10 skole for Skjervøy og Kågen: Skolested Skjervøy ungdomsskole 

 

4. For de elevene som begynner på ungdomstrinnet i Arnøyhamn de påfølgende år, 

søkes det samarbeid mellom alle ungdomsskolene, foresatte og undervisningsetaten, 

for best mulig å ivareta et godt faglig sosialt miljø. Dersom elevene skal overføres til 

annen skole, må det være sammenfallende med elevens og foresattes ønske. 



                       

5. Dersom privatskolen i Årviksand ikke lenger gir et tilbud på 1-10 trinn, tas kretsgrensene 

opp til ny behandling. 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør flg vedtak: 

  

Skolekretsgrensene i Skjervøy kommune fastsettes fra 01.08.15 slik: 

  

1. 1.-7. skole for Arnøy: Skolested Arnøyhamn Oppvekstsenter 

  

2. 1.-7. skole for Skjervøy og Kågen: Skolested Skjervøy barneskole 

  

3. 8.-10. skole for Skjervøy, Kågen og Arnøy: Skolested Skjervøy ungdomsskole 

  

4. Dersom elevgrunnlaget for grunnskoleelever på 8.- 10. trinn på Arnøya overstiger 9 elever, 

så vil 8.-10. trinnet i Arnøyhamn gjenåpnes. 
                       

5. Dersom privatskolen i Årviksand ikke lenger gir et tilbud på 1-10 trinn, tas kretsgrensene opp til ny 

behandling. 

 

 

PS 9/15 Plangruppens utredning i forhold til flere barnehageplasser i 

kommunen 2015/78 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2015  

Behandling: 

Forslag fra flertallsgrupperingen ved Ørjan Albrigtsen (KP):  

- Punkt 1: som innstillingen 

- Punkt 2:  

o For å kunne ha et best mulig grunnlag for å ta en avgjørelse jobbes det videre med 

2 alternativ. Saken legges frem i formannskapsmøte den 20. april til endelig 

avgjørelse. 

o Alt 1: Det jobbes videre med å bygge en ny kommunal barnehage i tilknytning til 

idrettsplassen med inntil 25 plasser. I dette arbeidet må det også vurdres å bygge 

barnehagen med tilstrekkelig kapasitet til å romme ungene fra Vågen barnehage.  

o Alt 2: Menighetsbarnehage: 

Skjervøy menighetsråd må frem til formannskapsmøte avklare om det vil være 

realistisk å kunne ha en menighetsbarnehage ferdig til 1. august 2016. Det må også 

utarbeides en konseptbeskrivelse, og finansieringsplan.  

o Planskisse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftskostnader legges frem for  

kommunestyret fortrinnsvis i juni 2015. Kostnadene søkes innarbeidet i 

økonomiplanen for 2016-2020.  

Vedtak: 

Votering: innstillingen mot forslaget:  

- Forslaget vedtatt med 14 mot 5 stemmer. 

 

Fullstendig vedtak:  



1. En midlertidig løsning for barnehageåret 2015/2016, der vi leie lokaler vil bli av en slik 

art at vi kan ha en buffer der vi har plasser som kan tildeles etter hovedopptaket.  

 

2. For å kunne ha et best mulig grunnlag for å ta en avgjørelse jobbes det videre med 2 

alternativ. Saken legges frem i formannskapsmøte den 20. april til endelig avgjørelse. 

o Alt 1: Det jobbes videre med å bygge en ny kommunal barnehage i tilknytning til 

idrettsplassen med inntil 25 plasser. I dette arbeidet må det også vurdres å bygge 

barnehagen med tilstrekkelig kapasitet til å romme ungene fra Vågen barnehage.  

o Alt 2: Menighetsbarnehage: 

Skjervøy menighetsråd må frem til formannskapsmøte avklare om det vil være 

realistisk å kunne ha en menighetsbarnehage ferdig til 1. august 2016. Det må 

også utarbeides en konseptbeskrivelse, og finansieringsplan.  

o Planskisse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftskostnader legges frem 

for kommunestyret fortrinnsvis i juni 2015. Kostnadene søkes innarbeidet i 

økonomiplanen for 2016-2020.  

 

Planskisse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftskostnader legges frem for 

kommunestyret fortrinnsvis juni 2015. Kostnader søkes innarbeidet i 

økonomiplanen for 2016-2020.   

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

1. En midlertidig løsning for barnehageåret 2015/2016, der vi leie lokaler vil bli av en slik 

art at vi kan ha en buffer der vi har plasser som kan tildeles etter hovedopptaket.  

 

2. Langsiktig løsning, bygge ny kommunal barnehage i tilknytning til idrettsplassen, som 

står ferdig til å ta i mot barn fra 1. august 2016. Med plass til inntil 25 barn. 

 

Planskisse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftskostnader legges frem for 

kommunestyret fortrinnsvis juni 2015. Kostnader søkes innarbeidet i økonomiplanen for 

2016-2020.   

 

PS 10/15 Reguleringsplan Hamnnes hyttefelt og turistanlegg - sluttbehandling 

2015/180 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt.  

 

Rådmannens innstilling 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende 

bestemmelser for Hamnnes hyttefelt og turistanlegg. 



 

PS 11/15 Interpellasjon 18. mars 2015 2015/610 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Referatsakene anses referert og behandlet. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.03.2015  

Behandling: 

Interpellasjon fra Øystein Skallebø (AP) Utfordringene i helsesektoren 

Spørsmål til ordføreren:  

1) Hvorfor har ikke ordføreren og flertallsgrupperinga i inneværende periode tatt 

signalene fra etaten på alvor og gjort nødvendige tiltak for å imøtekomme de behovene 

som har vært meldt inn (utbygging av helsesenter for å få flere sykehjemsplasser, 

utvidelse av kjøkken, dagsenter)? 

2) Hvilke strakstiltak har ordføreren tenkt å iverksette for å avhjelpe den akutte 

situasjonen, og hvor skal man finne dekning for dette i budsjettet? 

Forslag til vedtak: 

- Kommunestyret ber ordføreren og administrasjonen om å utrede saken snarlig og legge 

fram konkrete forslag til løsninger for kommunestyret. 

 

Rådmannen ved helse- og omsorgssjef Tommy Hansen svarte: 

- Har nettopp hatt en situasjon med fire personer overbelegg på sykestua, men nå er det 

normal drift.  

- Plan om å sette hybelhuset (Skoleveien 4) i stand – som nødløsning – som bemannet 

omsorgsbolig for 4 plasser.  

- Krever 4,92 årsverk, koster ca 3 millioner årlig, samt opprusting av kjøkkenet 

kapasitetsmessig 

- Det foreligger plan for utbygging av helsesenter fra 2007. 

 

Ordføreren svarte.  

- Spørsmålene er besvart over.  

- Forslaget til vedtak avvises.  

- Ikke enig i at posisjonen har forsømt seg utfra de økonomiske rammene vi har hatt 

- Utbygging av helsesenteret må tas opp ifm budsjettarbeidet til høsten 

Vedtak: 

Innstillingen enstemmig bifalt: Interpellasjonene anses besvart og behandlet.  

Rådmannens innstilling 

Interpellasjonene anses besvart og behandlet.  



 

PS 12/15 Referatsaker / 

RS 6/15 Forslag ifm midlertidige ansettelser 2015/61 

RS 7/15 Årsmøteuttalelser fra Skjervøy SV: Sykestua og kommunereform 2015/556 

RS 8/15 Referat møte på Skjervøy 20.02.15 2015/99 

RS 9/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy 

kommune 2015/640 

RS 10/15 Møte mellom Skjervøy kommune og Arnøy Laks AS og Eidsfjord Sjøfarm 

2015/697 

RS 11/15 Referat politiråd, 17.02.15 2015/616 

 


