
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 14.12.2016 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 17:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 
Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
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 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Einar Lauritzen Sissel Johanne Torbergsen AP 
Stein-Anton Pedersen Vidar Brox-Antonsen SP 
Paul Stabell Arne Nilssen FRP 
   

 
  



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

- Innkommet brev ang. Internett i Sandvågen.  
- Orientering ang. vedlikeholdsplan vann og avløp, samt SD-anlegg. 
- Kommet inn en interpellasjon fra Senterpartiet. 
- Hanne Høgstad innvilges permisjon fra kl 16:30. (fra sak PS 78/16) 
- Reidar Mæland innvilges permisjon under behandlingen av sak PS 79/16. 
 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent. 

 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Hilde Thomassen Barnehagekonsulent 
Terje Trætten Prosjektleder 
Sissel Moksnes Fagforbundet 
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 Øystein Skallebø  Vidar Langeland 
 



Innkommet brev ang. Internett i Sandvågen 
Ordfører leste opp innkommet brev og orienterte i saken.  
Det jobbes mot 3net for å få kartlagt og for å få pris for de stedene i kommunen som ikke har 
internett. Det vil da søkes Bredbåndsfylket for å kunne gjennomføre dette.  
 
Ordfører håper å ha en avklaring i løpet av første halvdel av 2017.  
 
Ang. vedlikeholdsplan vann og avløp samt sentralt drifts-anlegg 
Teknisk sjef orienterte i saken. Sakene vil bli tatt opp til politisk behandling i første 
kommunestyre i 2017.  

  
  



                                       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 69/16 Økonomirapport desember 2016  2015/1353 
PS 70/16 Investeringsrapport desember 2016  2015/1353 
PS 71/16 Handlingsprogram for friskliv og folkehelse, 

ordinære nyanlegg/rehabilitering og 
nærmiljøanlegg 2017-2025 

 2015/147 

PS 72/16 Kommunedelplan for idrett, fysiskaktivitet og 
friluftsliv 2016-2025, Skjervøy kommune 

 2015/147 

PS 73/16 Budsjett og økonomiplan 2017-2020  2016/550 
PS 74/16 Husleiesatser i kommunale boliger - gjengs leie  2016/2 
PS 75/16 Bygging av boliger gjennom OPS  2016/564 
PS 76/16 Plan for selskapskontroll 2016-2020  2016/107 
PS 77/16 Avtaler mellom Skjervøy kommune og 

Universitetssykehuset Nord Norge HF 
 2016/565 

PS 78/16 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016 
- 2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord - Troms 

 2016/548 

PS 79/16 Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage - 
andregangs behandling 

 2015/1083 

PS 80/16 Godkjenning av revidert Lokal forskrift om vann 
og avløpsanlegg i Skjervøy kommune 

 2015/577 

PS 81/16 Møteplan 2017  2016/552 
PS 82/16 Rullering av reglement for godgjøring til 

representanter i politiske organer. 
  

PS 83/16 Salgstider for alkohol - AS Vinmonopolet  2015/1348 
PS 84/16 Interpellasjoner   
PS 85/16 Referatsaker   
RS 20/16 Plan mot vold i nære relasjoner 2016-2020. 

Revidert november 2016 
 2016/199 

RS 21/16 Samarbeidsavtale Aktivitetsvenn  2015/118 
RS 22/16 Forprosjekt helseteknologi i Nord Troms  2016/568 
RS 23/16 Referat fra Skjervøy ungdomsråd 14.11.16  2015/85 
RS 24/16 Råderettserklæring  2016/179 
RS 25/16 Inspeksjon av undervannstrukturer i Skjervøy 

Havn 
 2015/107 

RS 26/16 Statusrapport veglys  2015/105 
RS 27/16 Vedlikeholdsplan vann og avløp   
RS 28/16 Vedlikeholdsplan SD-anlegg   
 



 

PS 69/16 Økonomirapport desember 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Endring fra rådmannen: Feil ved prognose for lønn i desember. Konsekvens: Kultur- og 
undervisning merforbruk på kr 593 000. Ytterligere merforbruk for Helse- og omsorg på kr 
523 000. Korrigeringer føres på skjema 1B.  
Dette endrer overskuddet til i underkant av kr 3 mill.  
 
Votering: 

- Innstillingen med endringer fra rådmannen, enstemmig vedtatt.  

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

2 datert 05.12.16  
 

2. Rammeendringene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2 
datert 05.12.16  
2. Rammeendringene til etatene godkjennes i tråd med budsjettskjema 1A og 1B. 

 

PS 70/16 Investeringsrapport desember 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Prosjektleder Terje Trætten orienterte ang. EPC-prosjektet og restaurering av ungdomsskolen, 
rivning av kai og ny inntaksledning til vann-dammen.  
 
Votering:  

- Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
reguleringsskjema og budsjettskjema 2A og 2B datert 05.12.16 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd 

med reguleringsskjema og budsjettskjema 2A og 2B datert 05.12.16 



PS 71/16 Handlingsprogram for friskliv og folkehelse, ordinære 
nyanlegg/rehabilitering og nærmiljøanlegg 2017-2025 2015/147 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Vedlagt handlingsprogram for friskliv og folkehelse, ordinære nyanlegg/rehabilitering og 
nærmiljøanlegg 2017-2025 vedtas. 
 
Kommunens egenandel på rehabilitering av klubbhuset på kr. 100 000,- søkes inndekt i 
budsjettet for 2017. 
 
Kommunens egenandel på Eidevannets friluftsområde på kr. 50 000,- søkes inndekt i budsjettet 
for 2017. 
 

Rådmannens innstilling 
Vedlagt handlingsprogram for friskliv og folkehelse, ordinære nyanlegg/rehabilitering og 
nærmiljøanlegg 2017-2025 vedtas. 
 
Kommunens egenandel på rehabilitering av klubbhuset på kr. 100 000,- søkes inndekt i 
budsjettet for 2017. 
 
Kommunens egenandel på Eidevannets friluftsområde på kr. 50 000,- søkes inndekt i budsjettet 
for 2017. 

 

PS 72/16 Kommunedelplan for idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv 2016-2025, 
Skjervøy kommune 2015/147 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Ansvarlig for plan, Hilde Thomassen orienterte i saken.  
 
Forslag på tillegg til innstillingen på vegne av KRF/KP, AP, og SV, fremmet av Øystein 
Skallebø: 
Kommunestyret ber idrettsrådet komme tilbake med trasevalg for rulleskiløype når dette er 
avklart.  
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
- Tilleggsforslag fra KRF/KP, AP, og SV enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Vedlagt kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2025, Skjervøy kommune, 
vedtas med følgende tillegg: 
 
Kommunen søker departementet om å få omgjort den gamle kunstgressbanen ut i fra vedlagt 
skisse fra Skjervøy skøyte og ishockey klubb.  
 
Kommunestyret ber idrettsrådet komme tilbake med trasevalg for rulleskiløype når dette er 
avklart.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Vedlagt kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2025, Skjervøy 
kommune, vedtas med følgende tillegg: 
 
Kommunen søker departementet om å få omgjort den gamle kunstgressbanen ut i fra vedlagt 
skisse fra Skjervøy skøyte og ishockey klubb.  

 

PS 73/16 Budsjett og økonomiplan 2017-2020 2016/550 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Forslag fremmet av Reidar Mæland(H) på vegne av Høyre. 
Forslag fremmet av Irene Toresen(AP) på vegne av KP, KRF, SV og AP. 
Forslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP. 
 
Forslagene lagt frem i egne dokument i møtet.  
 

Vedtak: 
Votering: 

- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme 
- FRPs forslag støttet av 1 stemme 
- KP, KRF, SV og Aps forslag støttet av 4 stemmer 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

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

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

 Tilgang til og rask montering av hjelpemidler er ei viktig forutsetning for at eldre kan 
bo hjemme lengst mulig. Kommunestyret ber rådmannen opprettholde nivået på 
ressurser til hjelpemidler, selv om det blir en reduksjon på ei vaktmesterstilling. Det 



må gjøres ei omorganisering av vaktmestertjenestene, slik at helsesentret blir dekt av 
tilgjengelige vaktmesterressurser. 

 Vi har i dag for dårlig kapasitet på kjøkkenet på helsesentret. Kommunestyret ber 
rådmannen legge frem for politisk behandling forslag til tiltak som skal gi større 
kapasitet på kjøkkenet. 

 Havnene i Skjervøy er svært viktig for næringsutviklingen i kommunen. 
Kommunestyret ber ordføreren igangsette et arbeid for å lage en strategisk plan for 
utvikling av havnene i kommunen. 

 Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å starte en prosess med Hurtigruten om 
avgiftsgrunnlaget i Skjervøy havn. Det legges frem en sak for kommunestyret i løpet 
av 2017. 

 Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 er svært viktig. Kommunestyret legger 
til grunn at det må bevilges mer penger til kompetansehevende tiltak i henhold til 
rådmannens prioriterte handlingsplan for Skjervøy kommune. 

 Rasteplassen på Kågen er veldig mye brukt av turister og lokalbefolkning. 
Bobilturister beslaglegger store deler av området i sommermånedene til ordinær 
camping. Dette gjør at lokalbefolkningen kvier seg for å bruke området. 
Kommunestyret ber ordfører i lag med aktuelle aktører jobbe for at området skal 
være tilgjengelig for alle. 

 
Kommunale avgifter og gebyrer 2017 
 
Kloakkavgift  
Forbruksgebyr pr.m2 og m3 i 2016 er feil, det skal stå 9,- i stedet for 12,- 
 
Måling av avløp 
Det er gjort vedtak om at de bedriftene som har egne prosessledning skal montere måling på 
avløp fra 1/1-17. Frem til disse målerne er montert beregnes avløpsavgift etter antall ansatte, 
siste frist for å montere måler er 1/8-17 
 
C) Teknisk 
Konsesjon- og delingssaker (vedtatt i sak 22/12 formannskapet, men det er glemt å ta dette med 
i regulativet). 
Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr. 1500   andre saker: kr. 4000 
Delingssaker:  enkle/kurante saker kr. 1000   andre saker: kr. 2000 
 
Havneavgifter. 
 
Vareavgift 
0-499        kg.                 kr.20.33 
500-1000 kg.                 Kr.31.40 
1000 kg.   pr. tonn     kr 38.14 
 
Anløpsavgift 
Skjervøy kommune har krevd inn for mye i anløpsavgift over flere år. Ut i fra dette settes 
anløpsavgiften i 2017 til kr. 0. Det skal føres en selvkostkalkyle for dette området, slik at 
kommunen igjen kan kreve inn anløpsavgift når det som er krev inn for mye er tilbakebetalt. 
 
 
 



Forslag fremmet av Jørn Cato Angell(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. 
- KP, KRF, SV og Aps forslag støttet av 11 stemmer 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme. 
- FRPs forslag støttet av 3 stemmer.  

 
Votering verbalpunkt fra KP, KRF, SV og AP 

 Tilgang til og rask montering av hjelpemidler er ei viktig forutsetning for at eldre 
kan bo hjemme lengst mulig. Kommunestyret ber rådmannen opprettholde nivået på 
ressurser til hjelpemidler, selv om det blir en reduksjon på ei vaktmesterstilling. Det 
må gjøres ei omorganisering av vaktmestertjenestene, slik at helsesentret blir dekt av 
tilgjengelige vaktmesterressurser. 

- Enstemmig vedtatt. 
 
 Vi har i dag for dårlig kapasitet på kjøkkenet på helsesentret. Kommunestyret ber 

rådmannen legge frem for politisk behandling forslag til tiltak som skal gi større 
kapasitet på kjøkkenet. 

- Enstemmig vedtatt. 
 
 Havnene i Skjervøy er svært viktig for næringsutviklingen i kommunen. 

Kommunestyret ber ordføreren igangsette et arbeid for å lage en strategisk plan for 
utvikling av havnene i kommunen. 

- Enstemmig vedtatt.  
 
 Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å starte en prosess med Hurtigruten om 

avgiftsgrunnlaget i Skjervøy havn. Det legges frem en sak for kommunestyret i løpet 
av 2017. 

- Enstemmig vedtatt. 
 
 Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 er svært viktig. Kommunestyret legger 

til grunn at det må bevilges mer penger til kompetansehevende tiltak i henhold til 
rådmannens prioriterte handlingsplan for Skjervøy kommune. 

- Enstemmig vedtatt. 
 
 Rasteplassen på Kågen er veldig mye brukt av turister og lokalbefolkning. 

Bobilturister beslaglegger store deler av området i sommermånedene til ordinær 
camping. Dette gjør at lokalbefolkningen kvier seg for å bruke området. 
Kommunestyret ber ordfører i lag med aktuelle aktører jobbe for at området skal 
være tilgjengelig for alle. 

- Vedtatt mot 5 stemmer.  

 



Kommunale avgifter og gebyrer 2017 
 
Kloakkavgift  
Forbruksgebyr pr.m2 og m3 i 2016 er feil, det skal stå 9,- i stedet for 12,- 

- Enstemmig vedtatt.  
 
Måling av avløp 
Det er gjort vedtak om at de bedriftene som har egne prosessledning skal montere måling på 
avløp fra 1/1-17. Frem til disse målerne er montert beregnes avløpsavgift etter antall ansatte, 
siste frist for å montere måler er 1/8-17 

- Enstemmig vedtatt.  
 
C) Teknisk 
Konsesjon- og delingssaker (vedtatt i sak 22/12 formannskapet, men det er glemt å ta dette med 
i regulativet). 
 
Konsesjonssaker: enkle/kurante saker kr. 1500   andre saker: kr. 4000 
Delingssaker:   enkle/kurante saker kr. 1000   andre saker: kr. 2000 
 

- Enstemmig vedtatt.  
 
Havneavgifter. 
 
Vareavgift 
0-499        kg.                 kr.20.33 
500-1000 kg.                 Kr.31.40 
1000 kg.   pr. tonn     kr 38.14 

- Enstemmig vedtatt. 
 
Anløpsavgift 
Skjervøy kommune har krevd inn for mye i anløpsavgift over flere år. Ut i fra dette settes 
anløpsavgiften i 2017 til kr. 0. Det skal føres en selvkostkalkyle for dette området, slik at 
kommunen igjen kan kreve inn anløpsavgift når det som er krev inn for mye er tilbakebetalt. 

- Enstemmig vedtatt. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2017 og 
økonomiplan for 2017 - 2020: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2017 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 2017. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg og faktureres ut i fire like 
terminer. Unntaket er feiing og festeavgift som faktureres ved andre termin. Terminer for 
utskriving blir slik: 



 
1. termin  Februar 
2. termin   April  
3. termin  August 
4. termin      Oktober 
 
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 
2016. 
 
 
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 74/16 Husleiesatser i kommunale boliger - gjengs leie 2016/2 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Forslag til vedtak fremmet av Peder André Amundsen på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

1. Det innføres gjengs leie på alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. 
 

2. Det leies inn en takstmann som sammen med en fra kommuneadministrasjonen 
gjennomgår alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger for å fastsette kriteriene for 
gjengs leie. Takstmannen fastsette nivå på gjengs leie ut i fra standard, størrelse, 
beliggenhet, leiepriser i det private marked og SSB sine statistikker. 
 

3. Samtidig utarbeides det en enkel rapport/kostnadskalkyle som skal være grunnlag do 
oppgradering av boligene med dårligst standard. Kostnadene for innleie av takstmann 
søkes innarbeidet i BØP 2017-2020. 
 

4. For nye leiekontrakter som inngår i tidsrommet 1/1-17 og frem til gjengs leie trer i kraft 
1/1-18 økes leieprisen. For leiligheter til og med 110 m2 betales det kr 90,- per m2 for 
leiligheter over 110 m2 er leieprisen kr 70,- pr m2 om prisøkningen i denne perioden blir 
urimelig, får rådmannen fullmakt til å justere husleieprisene. Fors 

 
5. I omsorgsboligene er strøm, renovasjon, fellesareal og vaktmester inkludert i leien. 

Rådmannen gjennomgår hvilke tjenester som gis til beboere i omsorgsboligene og 
fastsetter pris for disse.  
 

6. Det skal innføres kommunale retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger og 
utleieboliger. 

 
7. Kommunale retningslinjer og nye husleiesatser etter gjengs leie skal gjøres gjeldene fra 

1.1.2018. Leietakere skal ha skriftlig beskjed om innføring av gjengs leie senest 6. mnd. 
Før gjengs leie trer i kraft.  
 

8. Ordningen evalueres etter 2 år.  
 

Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget til AP, KRF/KP og SV.  

- Forslaget til AP, KRF/KP og SV enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det innføres gjengs leie på alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. 

 
2. Det leies inn en takstmann som sammen med en fra kommuneadministrasjonen 

gjennomgår alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger for å fastsette kriteriene 
for gjengs leie. Takstmannen fastsette nivå på gjengs leie ut i fra standard, størrelse, 
beliggenhet, leiepriser i det private marked og SSB sine statistikker. 
 

3. Samtidig utarbeides det en enkel rapport/kostnadskalkyle som skal være grunnlag do 
oppgradering av boligene med dårligst standard. Kostnadene for innleie av takstmann 
søkes innarbeidet i BØP 2017-2020. 
 



4. For nye leiekontrakter som inngår i tidsrommet 1/1-17 og frem til gjengs leie trer i kraft 
1/1-18 økes leieprisen. For leiligheter til og med 110 m2 betales det kr 90,- per m2 for 
leiligheter over 110 m2 er leieprisen kr 70,- pr m2 om prisøkningen i denne perioden 
blir urimelig, får rådmannen fullmakt til å justere husleieprisene. Fors 

 
5. I omsorgsboligene er strøm, renovasjon, fellesareal og vaktmester inkludert i leien. 

Rådmannen gjennomgår hvilke tjenester som gis til beboere i omsorgsboligene og 
fastsetter pris for disse.  
 

6. Det skal innføres kommunale retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger og 
utleieboliger. 

 
7. Kommunale retningslinjer og nye husleiesatser etter gjengs leie skal gjøres gjeldene fra 

1.1.2018. Leietakere skal ha skriftlig beskjed om innføring av gjengs leie senest 6. mnd. 
Før gjengs leie trer i kraft.  
 

8. Ordningen evalueres etter 2 år.  
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

1. Det innføres gjengs leie på alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. 
 

2. Det leies inn en takstmann som sammen med én fra kommuneadministrasjonen 
gjennomgår alle kommunale utleieboliger og omsorgsboliger for å fastsette kriteriene for 
gjengs leie. Samtidig utarbeides det en enkel rapport/kostnadskalkyle som skal være 
grunnlag for oppgradering av boligene med dårligst standard. Kostnadene for innleie av 
takstmann søkes innarbeidet i BØP 17-20. 
 

3. I omsorgsboligene er strøm, renovasjon, fellesareal og vaktmester inkludert i leien. 
Rådmannen gjennomgår hvilke tjenester som gis til beboere i omsorgsboligene og 
fastsetter pris for disse. 
 

4. Det skal innføres kommunale retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger og 
utleieboligene.  
 

5. Kommunale retningslinjer og nye husleiesatser etter gjengs leie skal gjøres gjeldende fra 
1.8.2017. Det er ei forutsetning at husleien ikke indeksreguleres fra 1.1. 2017. 
Informasjon til leietakere om innføring av gjengs leie skal gis skriftlig i løpet av januar 
2017.  

 

  



PS 75/16 Bygging av boliger gjennom OPS 2016/564 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre ber rådmannen legge ut på anbud bygging av boliger gjennom 
offentlig/privat samarbeid (OPS) på Arnøy og på Skjervøy tettsted. I Arnøyhamn trenger 
kommunen 2 stk. leiligheter på ca. 100 m². På Skjervøy tettsted trenger kommunen 4 stk. 
leiligheter/hybler på 30 til 50 m². Totalt antall leiligheter i dette prosjektet blir da 12 leiligheter, 
jf. OPS. Utbygger må selv ha tomt.  
 

Ordførers innstilling 
Skjervøy kommunestyre ber rådmannen legge ut på anbud bygging av boliger gjennom 
offentlig/privat samarbeid (OPS) på Arnøy og på Skjervøy tettsted. I Arnøyhamn trenger 
kommunen 2 stk. leiligheter på ca. 100 m². På Skjervøy tettsted trenger kommunen 4 stk. 
leiligheter/hybler på 30 til 50 m². Totalt antall leiligheter i dette prosjektet blir da 12 leiligheter, 
jf. OPS. Utbygger må selv ha tomt.  

 

PS 76/16 Plan for selskapskontroll 2016-2020 2016/107 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1.       Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020: 
 

a. Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av 
regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsettes 
gjort i samarbeid med øvrige eierkommuner. 

 
b. Det foretas en eierskapskontroll i Årvikbruket Eiendom AS med tanke på etterlevelse 

av alminnelige anbefalinger for god eierstyring og kommunens vedtatte eierstrategi. 
 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt 

gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, 
endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig 
ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
1.       Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontroll for perioden  2016 - 2020: 
 



a. Det foretas en eierskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på etterlevelse av 
regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. Undersøkelsene forutsettes gjort 
i samarbeid med øvrige eierkommuner. 

 
b. Det foretas en eierskapskontroll i Årvikbruket Eiendom AS med tanke på etterlevelse av 

alminnelige anbefalinger for god eierstyring og kommunens vedtatte eierstrategi. 
 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt 

gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, 
endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig 
ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner. 

 

PS 77/16 Avtaler mellom Skjervøy kommune og Universitetssykehuset Nord 
Norge HF 2016/565 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret i Skjervøy kommune godkjenner den fremlagte overordnede samarbeidsavtalen 
med UNN HF, samt tjenesteavtalene 1,2,3,5,6,7,8,9,10 og 11. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret i Skjervøy kommune godkjenner den fremlagte overordnede samarbeidsavtalen 
med UNN HF, samt tjenesteavtalene 1,2,3,5,6,7,8,9,10 og 11. 

 

  



PS 78/16 Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016 - 2020 Helse- og 
omsorgsområdet i Nord - Troms 2016/548 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Forslag til nytt punkt 3, fremmet av Irene Toresen(AP) på vegne av AP, SV og KRF/KP: 
Rådmannen utarbeider en prioritert handlingsplan for kommunens kompetansebehov innen 
1.kvartal 2017. Prioriteringene bør rulleres årlig.  
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Forslag til nytt punkt 3: 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 
 

2. Skjervøy kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 
 

3.  Rådmannen utarbeider en prioritert handlingsplan for kommunens kompetansebehov 
innen 1.kvartal 2017. Prioriteringene bør rulleres årlig.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 
 

2. Skjervøy kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i 
Nord-Troms. Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 
 

3.  Rådmannen utarbeider en prioritert handlingsplan for kommunens kompetansebehov 
innen 1.kvartal 2017. Prioriteringene bør rulleres årlig.  

 
  



Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–

2020 | Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

2.  Skjervøy kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet 
i Nord-Troms. 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett 

 

PS 79/16 Detaljplan, Prestegårdsjorda barnehage - andregangs behandling 
2015/1083 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Skjervøy kommune reguleringsplan 
for Prestegårdsjorda barnehage slik den er framstilt på kart datert 17,06,2016 og reviderte 
planbestemmelser datert 21,11,2016. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Skjervøy kommune reguleringsplan 
for Prestegårdsjorda barnehage slik den er framstilt på kart datert 17,06,2016 og reviderte 
planbestemmelser datert 21,11,2016. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Skjervøy kommune 
reguleringsplan for Prestegårdsjorda barnehage slik den er framstilt på kart datert 17,06,2016 og 
reviderte planbestemmelser datert 21,11,2016. 

PS 80/16 Godkjenning av revidert Lokal forskrift om vann og avløpsanlegg i 
Skjervøy kommune 2015/577 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Mattilsynets innspill tas ikke til følge da dette er dokumentert i vannverkets IKS 
 
Formannskapet gjør slike endring i forskrift: 
 

1. Navn på forskrift skal lyde: Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Skjervøy kommune. 
2. § 3 punkt g skal lyde 

g. Fritidsbolig/hytte:  
Bygning som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen (bygningstype 161-163), og som 
er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett.  

3. § 3 punkt i tas ut av forskrift. 
4. § 6 Abonnementsgebyr, borettslag legges under kategorien bolig 

 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak med ovenstående endringer 
 

1. Med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vann- og kloakkanlegg § 2 og 
forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
§ 16-1 annet ledd. fastsettes Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Skjervøy kommune. 

 
2. Dersom kommunestyret godkjenner forskrift, skal administrasjonen sende forskrift til 

stadfesting hos fylkesmannen for så å sørge for snarlig kunngjøring av forskrift i Norsk 
Lovtidend. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vann- og kloakkanlegg § 2 og 

forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
§ 16-1 annet ledd. fastsettes Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Skjervøy kommune. 

 
2. Dersom kommunestyret godkjenner forskrift, skal administrasjonen sende forskrift til 

stadfesting hos fylkesmannen for så å sørge for snarlig kunngjøring av forskrift i Norsk 
Lovtidend. 

 
  



Rådmannens innstilling 
Mattilsynets innspill tas ikke til følge da dette er dokumentert i vannverkets IKS 
 
Formannskapet gjør slike endring i forskrift: 
 

1. Navn på forskrift skal lyde: Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Skjervøy kommune. 
2. § 3 punkt g skal lyde 

g. Fritidsbolig/hytte:  
Bygning som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen (bygningstype 161-163), og som 
er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett.  

3. § 3 punkt i tas ut av forskrift. 
4. § 6 Abonnementsgebyr, borettslag legges under kategorien bolig 

 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak med ovenstående endringer 
 

1. Med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vann- og kloakkanlegg § 2 og 
forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
§ 16-1 annet ledd. fastsettes Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Skjervøy 
kommune. 

 
2. Dersom kommunestyret godkjenner forskrift, skal administrasjonen sende forskrift til 

stadfesting hos fylkesmannen for så å sørge for snarlig kunngjøring av forskrift i Norsk 
Lovtidend. 

 

PS 81/16 Møteplan 2017 2016/552 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap*  15.  19. 31. 28. 
Kommunestyre   15.  10. 14. 
AMU       
Kontrollutvalg   3.  11.  
Regionråd 31. 21. (Skype) 28. 25. 

(rep.skap) 
 27. 

 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   13. 18. 8., 29.  
Kommunestyre    25.  13. 
AMU       
Kontrollutvalg   14.  16.  
Regionråd   5. 31. (Skype) 28.  
 
* Siden formannskap også er næringsutvalg og administrasjonsutvalg, kan det på oppgitte 
datoer for formannskap også berammes møte i hhv nærings- og/eller administrasjonsutvalg. 



 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende møteplan: 
 
 Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap*  15.  19. 31. 28. 
Kommunestyre   15.  10. 14. 
AMU       
Kontrollutvalg   3.  11.  
Regionråd 31. 21. (Skype) 28. 25. 

(rep.skap) 
 27. 

 
 Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap*   13. 18. 8., 29.  
Kommunestyre    25.  13. 
AMU       
Kontrollutvalg   14.  16.  
Regionråd   5. 31. (Skype) 28.  
 
* Siden formannskap også er næringsutvalg og administrasjonsutvalg, kan det på oppgitte datoer 
for formannskap også berammes møte i hhv nærings- og/eller administrasjonsutvalg. 
 
Saksopplysninger 
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. 

 

PS 82/16 Rullering av reglement for godgjøring til representanter i politiske 
organer. / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne av KRF/KP, AP og 
SV: 

 Reglementet for godtgjøring til representanter i politiske organer utsettes til første 
kommunestyremøte i 2017. Det nye reglementet skal gjelde for 2017 og ut valgperioden. 

 
Votering: 

- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Reglementet for godtgjøring til representanter i politiske organer utsettes til første 
kommunestyremøte i 2017. Det nye reglementet skal gjelde for 2017 og ut valgperioden. 
 



PS 83/16 Salgstider for alkohol - AS Vinmonopolet 2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. AS Vinmonopolet gis mulighet til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på 

valgdagen, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.  
 

2. Salget av alkoholholdig drikk skal opphøre kl 15:00. 
 

Rådmannens innstilling 
1. AS Vinmonopolet gis mulighet til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på 

valgdagen, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.  
 

2. Salget av alkoholholdig drikk skal opphøre kl 15:00. 

 

PS 84/16 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
Interpellasjon fremmet av Rolf Egil Larsen(SP) på vegne av Skjervøy Senterparti:  
 
Spørsmål: Hvordan kan vi sammen arbeide for at potten som kreves til rassikring mellom Hauge 
og Skaret blir stor nok til at prosjektet kan komme i gang? 
 
Ordfører svarte: Rassikringen på Singla er veldig viktig. Samferdselsetaten på fylket var i høst 
på besøk i Skjervøy kommune. De fikk da se Singla samt fikk presentert viktigheten rundt 
rassikringen på stedet.  
 
Utfordringen er at fylket har anstrengt økonomi, og rassikringen av Singla koster kr 700 mill. 
Dette gjør at alle rassikringsmidler fylket får fra stat bindes opp i 10 år fremover i tid. Det er 
viktig å få presisert verdiskapningen som skjer på Arnøy og viktigheten for sikring av veien.  
 
Kommunestyret må jobbe sammen med politikerne på fylket mot stortinget for å sikre midler for 
rassikring. 

Vedtak: 
Interpellasjonen anses som besvart.  
 



PS 85/16 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2016  

Behandling: 
- RS 20/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 25/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 26/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 27/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 28/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 

 
Votering:  

- Utsettelsene enstemmig vedtatt.  
- Referatsak RS 21/16, RS 22/16, RS 23/16, RS 24/16 enstemmig referert. 

Vedtak: 
- RS 20/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 25/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 26/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 27/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 
- RS 28/16 utsettes og behandles i første kommunestyre i 2017 

 
Utsettelsene enstemmig vedtatt.  
 
Referatsak RS 21/16, RS 22/16, RS 23/16, RS 24/16 enstemmig referert. 
 

RS 20/16 Plan mot vold i nære relasjoner 2016-2020. Revidert november 2016 2016/199 

RS 21/16 Samarbeidsavtale Aktivitetsvenn 2015/118 

RS 22/16 Forprosjekt helseteknologi i Nord Troms 2016/568 

RS 23/16 Referat fra Skjervøy ungdomsråd 14.11.16 2015/85 

RS 24/16 Råderettserklæring 2016/179 

RS 25/16 Inspeksjon av undervannstrukturer i Skjervøy Havn 2015/107 

RS 26/16 Statusrapport veglys 2015/105 

RS 27/16 Vedlikeholdsplan vann og avløp / 

RS 28/16 Vedlikeholdsplan SD-anlegg / 


