
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 14.06.2017 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 19:10 

 
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 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Reidar Mæland (permisjon PS 
40/17 til PS 43/17) 

MEDLEM H 

   
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Helge Andersen Maria Jørgensen Andersen KRF/KP 
Einar Lauritzen Sissel Johanne Torbergsen AP 
Rita Mathiesen Pål Schreiner Mathiesen SV 
Dag Hugo Lorentzen (Permisjon 
PS 40/17 til PS 43/17 og fra PS 
46/17) 

Hanne Nygaard Høgstad SP 

Arnfinn Pedersen Torgeir Johnsen SP 
Paul Stabell Arne Nilssen FRP 
Finn Konst Jørn Cato Angell FRP 
   

 
  



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

- Sak PS 45/17 behandles før PS 43/17 
- Møtet lukkes under behandlingen av sak PS 50/17 og PS 51/17. 
- Kommet inn spørsmål fra arbeiderpartiet og Kystpartiet, en interpellasjon fra SV. 
- Kommet inn 2 permisjonssøknader.  

 Sakslisten med endringer, enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
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   Rita Mathiesen    Åshild Hansen 
  



Permisjonssøknader 
Dag Hugo Lorentzen (SP): 
Representanten søker om permisjon fra kl 13:00 – 14:00. 
Permisjon enstemmig vedtatt.  
 
Representanten søker permisjon fra kl 16:10. 
Permisjon enstemmig vedtatt.  
 
Reidar Mæland (H): 
Representanten søker om permisjon fra kl 12:30 – 14:30. 
Permisjon enstemmig vedtatt.  
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet ang Sandvågen på Skjervøy: 
Spørsmål: 
Dersom det blir iverksatt dugnadsarbeid for å forbedre området, hvilke begrensinger må man ta 
høyde for?  
 
Ordfører svarte:  
Saken har vært i fokus over tid. Ordfører og varaordfører var i 2016 og fikk organisert fjerning 
av gammel båt og lekestativ.  
Ved hjelp av god dialog med Skjervøy fiskecamp skal ordfører se på muligheten for 
forskjønning og istandsetting av området.  
 
Spørsmål fra Kystpartiet ang evakueringsplan ved skred i Arnøyhamn:  
Spørsmål: 

1. Hva sier evakueringsplanen om hvilke vurderinger som skal gjøres før evakuering 
iverksettes? 

2. Hvem skal utføre disse vurderingene? 
3. Er evakueringsplanen oppdatert etter 2012? 
4. Hvilke vurderinger var gjort dagene før raset gikk 7. april i år? 

 
Ordfører svarte: 

1. Skjervøy kommune har ansvar for sikkerheten til elevene og skolen i Arnøyhamn. Det er 
gjort en avtale med Tromsø kommune som har god kompetanse på området og en rekke 
parametere for vurdering av skredfare, de håndterer dette for Skjervøy kommune. 
Arbeidet gjør de i samarbeid med lokalkjente i området, «vær varsom», værmeldingen 
og politiet.  

2. Tromsø kommune i samarbeid med lokalkjent og politiet.  
3. Det foreligger en beredskapsplan for Arnøyhamn skole datert 26.11.2015. 
4. Dette må ordfører sjekke opp. 

 
Ordfører vil se på rutinene for dette i henhold til beredskap og evakuering.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 39/17 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2016  2017/218 
PS 40/17 Kjøp av utstyr renhold samt bil til vaktmesterne 

og renhold. 
 2017/219 

PS 41/17 Økonomirapportering vår 2017  2016/550 
PS 42/17 Investeringsrapport vår 2017  2016/550 
PS 43/17 Tildelingskriterier helse- og omsorgstjenester 

Skjervøy kommune 
 2017/196 

PS 44/17 Oversikt over folkehelseutfordringer i Skjervøy 
kommune 

 2017/233 

PS 45/17 Omstillingsprosjektet- rapport fra 
Bedriftskompetanse AS og det videre arbeidet. 

 2016/103 

PS 46/17 Inntak av lærlinger og vekslingselever 2017 
Skjervøy kommune 

 2017/167 

PS 47/17 Vurdering av lekeareal i Skjervøy kommune.  2017/112 
PS 48/17 Etablering av midlertidig deponi for hageavfall  2017/225 
PS 49/17 Leiesatser for Kiilgården  2015/97 
PS 50/17 Søknad om fast skjenkebevilling - Ocean bar 

Pedersen 
 2015/1373 

PS 51/17 Fastprisavtale Hurtigruten ASA   
PS 52/17 Uløybukt: Detaljregulering Bjørkestøl hyttefelt  –  

Sluttbehandling gnr 44 bnr 2 
 2015/69 

PS 53/17 Interpellasjoner   
PS 54/17 Referatsaker   
RS 12/17 Orientering: regionalt samarbeid Nord-Troms  2015/65 
RS 13/17 Prosjekt teknologi: Den digitale innbygger i nord-

Troms 
 2017/235 

RS 14/17 Innvilget tilskudd - Helseteknologi i Nord-Troms  2017/235 
RS 15/17 Informasjon til innbyggerne ang. rehabilitering av 

vann- og kloakkanlegg 
 2017/90 

RS 16/17 Referat fra årsmøtet i Interkommunalt arkiv 
Troms 

 2015/475 

RS 17/17 Brev angående vannscooter  2017/66 
 
 



PS 39/17 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2016 2017/218 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
 
2. Overskuddet på kr 1 980 651 for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Presisering fra ordfører: Det ønskes at kronebeløpet for overskuddet settes inn i punkt 2 i 
vedtaket.  
 
Votering: 

- Innstillingen med presisering, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
 
1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
 
2. Overskuddet på kr 1 980 651 for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 
 

Rådmannens innstilling 
 Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:  
1. Årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
 
2. Overskuddet for 2016 avsettes til disposisjonsfond. 

 

  



PS 40/17 Kjøp av utstyr renhold samt bil til vaktmesterne og renhold. 
2017/219 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.   

Vedtak: 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Det gås til innkjøp av ny bruktbil til renholdstjenesten. 
Kostnadene på inntil kr. 200 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 
  



PS 41/17 Økonomirapportering vår 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) på vegne av AP, SV og KRF/KP: 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 
datert 11.05.2017. 

 
2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 

Kr 500 000,- som er utbytte fra Avfallservice tas ut og settes på fond. Disse midlene kan 
disponeres av kommunestyret og formannskapet. Midlene bør gå til miljøtiltak og til 
tiltak rettet mot barn og unge. For å balansere reguleringen brukes kr 500 000,- fra 
lønnsbufferen.  
 

3. Det innvilges kr 100 000,- til miljøgruppen, det forutsettes at noe av disse midlene går il 
å etablere ei bedre ordning for mottak av grovavfall fra husholdninger på Arnøya. 
Midlene tas fra utbytte Avfallservice.  
 

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

- Forslaget fra AP, SV og KRF/KP vedtatt mot 3 stemmer.  

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

datert 11.05.2017. 
 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 
Kr 500 000,- som er utbytte fra Avfallservice tas ut og settes på fond. Disse midlene kan 
disponeres av kommunestyret og formannskapet. Midlene bør gå til miljøtiltak og til 
tiltak rettet mot barn og unge. For å balansere reguleringen brukes kr 500 000,- fra 
lønnsbufferen.  
 

3. Det innvilges kr 100 000,- til miljøgruppen, det forutsettes at noe av disse midlene går il 
å etablere ei bedre ordning for mottak av grovavfall fra husholdninger på Arnøya. 
Midlene tas fra utbytte Avfallservice.  

 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
På grunn av sensitiv personinformasjon som blir lagt frem under deler av behandlingen lukkes 
møtet under deler av orienteringen, jf. kommuneloven §31-4. Møtet åpnes før votering.  
 
Votering:  

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  



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

datert 22.05.2017.  
 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema datert 
22.05.2017.  
2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B.  

 

PS 42/17 Investeringsrapport vår 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 31.05.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringer vedtas i tråd med skjemaer datert 
22.05.17 

PS 43/17 Tildelingskriterier helse- og omsorgstjenester Skjervøy kommune 
2017/196 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 

Forslag til tillegg til rådmannens innstilling fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av AP, 
SV, KRF/KP: 
Evaluering av kriteriene behandles i kommunestyret.  



 
Forslag til nytt underpunkt i punkt 9.3 i tildelingskriteriene fremmet av Kurt Michalsen (KP) 
(nytt punkt 3 i vedtak): 

 Personer som trenger hjelp og tilsyn i hjemmet i distriktet skal så langt som mulig kunne 
få denne hjemme.  

 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. (punkt 1) 
- Nytt punkt 2, enstemmig vedtatt. 
- Nytt punkt 3, enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar dokument, “Kriterier for tildeling av helse- og 

omsorgstjenester” i Skjervøy kommune. 
 

2. Evaluering av kriteriene behandles i kommunestyret.  
 
3. Nytt underpunkt til punkt 9.3 i tildelingskriteriene: Personer som trenger hjelp og tilsyn i 

hjemmet i distriktet skal så langt som mulig kunne få denne hjemme.  
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre tar vedlagte dokument, “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester” i 
Skjervøy kommune til orientering  

 

  



PS 44/17 Oversikt over folkehelseutfordringer i Skjervøy kommune 2017/233 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre tar oversikt over folkehelseutfordringer til etterretning. 

 
2. Den fremlagte oversikten tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel og andre relevante kommunedelplaner. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre tar oversikt over folkehelseutfordringer til etterretning. 
 

2. Den fremlagte oversikten tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og andre relevante kommunedelplaner. 

 

PS 45/17 Omstillingsprosjektet- rapport fra Bedriftskompetanse AS og det 
videre arbeidet. 2016/103 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Endringsforslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 

1. Ressursanalyse og tiltaksliste tas til «etterretning». Endres til «ressursanalyse og 
tiltaksliste tas til orientering» 

 
Votering: 

- Rådmannens innstilling med endringsforslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP), 
enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Ressursanalyse og tiltaksliste tas til orientering. 

 
2. Kommunestyret forventer at Rådmannen iverksetter de nødvendige organisatoriske grep 

for å imøtekomme framtidens utfordringer med tanke på yte tjenester til innbyggerne på 
en bærekraftig måte. 

 
  



Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Ressursanalyse og tiltaksliste tas til etterretning. 
2. Kommunestyret forventer at Rådmannen iverksetter de nødvendige organisatoriske grep 

for å imøtekomme framtidens utfordringer med tanke på yte tjenester til innbyggerne på 
en bærekraftig måte. 

 

PS 46/17 Inntak av lærlinger og vekslingselever 2017 Skjervøy kommune 
2017/167 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av KRF/KP, AP og SV: 
Skjervøy kommune øker det totale antall lærlinger/vekslingselever, slik at vi til enhver tid har 
inntil 12 lærlinger. Dette trer i kraft fra skoleåret 2017-2018. 
 
Skjervøy kommune utarbeider retningslinjer for inntak og oppfølging av lærlinger og 
vekslingselever. Dette gjøres i samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Irene Toresen: 

- Forslaget vedtatt mot 4 stemmer.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune øker det totale antall lærlinger/vekslingselever, slik at vi til enhver tid har 
inntil 12 lærlinger. Dette trer i kraft fra skoleåret 2017-2018. 
 
Skjervøy kommune utarbeider retningslinjer for inntak og oppfølging av lærlinger og 
vekslingselever. Dette gjøres i samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen.  
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune øker det totale antallet lærlinger / vekslingselever til inntil 12 hvert år fra 
2017.  
 
Skjervøy kommune innleder forhandlinger med Troms fylkeskommune vedr økte kostander 
både for veiledning, administrasjon og øvrig drift av vekslingsmodellen.   
  



PS 47/17 Vurdering av lekeareal i Skjervøy kommune. 2017/112 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Paul Stabell (FRP): 
Representanten er søker av bruksrett for tomt på Fiskenes, og fratrer i vurderingen.  
Paul Stabell erklæres enstemmig ikke inhabil, og trer inn under behandlingen av saken. 
 
 
Forslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
1. Følgende områder som er avsatt til legeplass/friområde kan endres til andre formål: 
1. Fiskenes 
2. Nordveien, ved snuplass 
3. Øverste i Lars –Hallens vei 
4. Området ved Shell 
5. «Branntomta» i mellom KD- vei og Verftsveien 
6. Kryss, med Mellomveien og Alfheimvegen 
7. Området bak St.Hanshaugen 4 
 
 
Av disse områdene er det sannsynligvis bare punkt 1 og 6 som er egnet til boligformål. Området 
på fiskenes blir tatt med i arbeidet med sentrumsplanen. Når det gjelder punkt 6, anbefaler 
kommunestyret at kommunen omregulerer området til boligformål. Om omreguleringen blir 
vedtatt, legges tomten ut for salg, og ved interesse fra flere vil det bli loddtrekning. Det 
forutsettes at kommunen får dekt sine kostnader.  
 
2. Det er klart ønske at det blir satt av penger i BØP 2018-2021 til opprustning av de 
eksisterende lekeplassene i kommunen.  
 
3. Det forutsettes at midler til opprustning av uteområde ved ungdomsskolen prioriteres av 
avsatte midler fra utbytte Avfallservice.  
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Irene Toresen (AP): 
- Forslaget vedtatt mot 6 stemmer.  
  



Vedtak: 
Følgende områder som er avsatt til legeplass/friområde kan endres til andre formål: 
1. Fiskenes 
2. Nordveien, ved snuplass 
3. Øverste i Lars –Hallens vei 
4. Området ved Shell 
5. «Branntomta» i mellom KD- vei og Verftsveien 
6. Kryss, med Mellomveien og Alfheimvegen 
7. Området bak St.Hanshaugen 4 
 
Av disse områdene er det sannsynligvis bare punkt 1 og 6 som er egnet til boligformål. Området 
på fiskenes blir tatt med i arbeidet med sentrumsplanen. Når det gjelder punkt 6, anbefaler 
kommunestyret at kommunen omregulerer området til boligformål. Om omreguleringen blir 
vedtatt, legges tomten ut for salg, og ved interesse fra flere vil det bli loddtrekning. Det 
forutsettes at kommunen får dekt sine kostnader.  
 
2. Det er klart ønske at det blir satt av penger i BØP 2018-2021 til opprustning av de 
eksisterende lekeplassene i kommunen.  
 
3. Det forutsettes at midler til opprustning av uteområde ved ungdomsskolen prioriteres av 
avsatte midler fra utbytte Avfallservice.  

 

Rådmannens innstilling 
Følgende områder som er avsatt til lekeplass/friområde kan endres til andre formål etter søknad 
fra fremtidige tiltakshavere.  

1. Fiskenes 
2. Nordveien, ved snuplass 
3. Øverste i Lars –Hallens vei 
4. Området ved Shell 
5. «Branntomta» i mellom KD- vei og Verftsveien 
6. Kryss, med Mellomveien og Alfheimvegen 
7. St.Hanshaugen, Bak Lennart 

 
Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om det må dispenseres i fra plankravene eller om tiltakene 
er av en slik karakter at det må kreves en omregulering av områdets reguleringsplan.  
  



PS 48/17 Etablering av midlertidig deponi for hageavfall 2017/225 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 

1. Det etableres midlertidig deponi (inntil 3 år) for hageavfall på Fiskenes, nærmere 
bestemt steinbruddet. Kostnadene på kr 138 452,- eks. mva. dekkes av utbytte 
Avfallservice. 
 
Det settes av kr 20 000,- fra utbytte Avfallservice til drift av ordningen.  

 
2. Ordningen evalueres etter første driftsår. 

 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP:  
Det etableres deponi for hageavfall (gress, kratt og busker) på Fiskenes. Ved behov etableres det 
kameraovervåking av deponiet for å forebygge forsøpling ved annet avfall.  
 
Votering: 
Forslag fremmet av Ingrid Lønhaug(SV) mot forslag fremmet av Vidar Langeland(FRP) 

- Forslaget fremmet av Ingrid Lønhaug vedtatt mot 6 stemmer.  
 
Forslaget fremmet av Ingrid Lønhaug(SV) mot rådmannens innstilling: 

- Forslaget fremmet av Ingrid Lønhaug vedtatt mot 6 stemmer.  

Vedtak: 
1. Det etableres midlertidig deponi (inntil 3 år) for hageavfall på Fiskenes, nærmere 

bestemt steinbruddet. Kostnadene på kr 138 452,- eks. mva. dekkes av utbytte 
Avfallservice. 
 
Det settes av kr 20 000,- fra utbytte Avfallservice til drift av ordningen.  

 
2. Ordningen evalueres etter første driftsår. 

 

Rådmannens innstilling 
Det etableres midlertidig deponi for hageavfall på Fiskenes, nærmere bestemt steinbruddet. 
Kostnadene på kr. 138.452,- eks mva. innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 2017 
Driften av deponiet gjøres selvfinansiert ved bruk av egenbetaling. Egenbetalingen settes til  
kr. 100 pr. levering pr husstand.  
  



PS 49/17 Leiesatser for Kiilgården 2015/97 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Utleie første etasje 
 
Helg (fredag –søndag): 

- 1 dag: kr 2000,- 
- 2 dager: kr 2500,- 
- 3 dager: kr 3000,- 

 
Øvrige ukedager: 

- Leie  1. etg; kr 1000,- pr dag 
- Leie spisestue med kjøkken; kr 500,- pr dag 
 

2. Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet.  
    Lag og foreninger betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» arrangement. 
 
3. Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis. 
 
4. Det utarbeides eget utleiereglement. 
 

Rådmannens innstilling:  
Kommunestyret vedtar flg utleiesatser for Kiilgården: 
 
1. Utleie første etasje 
 
Helg (fredag –søndag): 

- 1 dag: kr 2000,- 
- 2 dager: kr 2500,- 
- 3 dager: kr 3000,- 

 
Øvrige ukedager: 

- Leie  1. etg; kr 1000,- pr dag 
- Leie spisestue med kjøkken; kr 500,- pr dag 
 

2. Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet.  
    Lag og foreninger betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» arrangement. 
 
3. Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis. 
 
4. Det utarbeides eget utleiereglement. 



PS 50/17 Søknad om fast skjenkebevilling - Ocean bar Pedersen 2015/1373 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Med hensyn til opplysninger av personlig art lukkes møtet under behandlingen av saken i 
henhold til forvaltningsloven § 13.1  
 
 
Forslag til vedtak fremmet av Reidar Mæland(H): 

1. Ocean bar v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 
(gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i Strandveien 51 i perioden 14.06.2017 – 31.12.17. Samt 
uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar fritak for bruk av stedfortreder jf. 

Alkohollovens § 1-7c 

Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Reidar Mæland(H): 

- Forslaget fremmet av Reidar Mæland vedtatt mot 4 stemmer.  

Vedtak: 
1. Ocean bar v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

(gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i Strandveien 51 i perioden 14.06.2017 – 31.12.17. Samt 
uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar fritak for bruk av stedfortreder jf. 

Alkohollovens § 1-7c 
 

Rådmannens innstilling 
1. Ocean bar v/ skjenkestyrer Jostein Pedersen gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

(gruppe 1,2 og 3) i sine lokaler i Strandveien 51 i perioden 14.06.2017 – 30.06.2020. 
Samt uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på sin røyketerrasse.  

 
2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 
3. På grunn av hensyn til barens størrelse gis Ocean bar fritak for bruk av stedfortreder jf. 

Alkohollovens § 1-7c 

PS 51/17 Fastprisavtale Hurtigruten ASA / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 13-2 lukkes møtet under behandlingen av saken.  
 



Ordfører orienterte i saken.  
 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta en fastprisavtale med Hurtigruten ASA.  
 
Votering:  

- Forslaget fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta en fastprisavtale med Hurtigruten ASA.  
 

PS 52/17 Uløybukt: Detaljregulering Bjørkestøl hyttefelt  –  Sluttbehandling 
gnr 44 bnr 2 2015/69 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget, datert 12.06.2017, med 
tilhørende bestemmelser for Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt – gnr 44 bnr 2. 
 

Ordførers innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget, datert 12.06.2017, med 
tilhørende bestemmelser for Detaljregulering - Bjørkestøl hyttefelt – gnr 44 bnr 2. 
  



PS 53/17 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Interpellasjon fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) ang. Forurensing i havneområdet. 
Spørsmål: 

1. Hvordan kan kommunen øve press på brukerne av havna i forhold til nulltoleranse for 
forurensing av havna? 

2. Hvilket ansvar har kommunen i forhold til denne typer forurensing av havna? 
 
Ordfører svarte: 

1. Det må skilles mellom organisk avfall og diesel/olje. Aktørene i havna skal være med på 
å dele ut solventer som tiltrekker seg olje, dette for at olje ikke skal gå ut i havna. 
Ordfører har tro på at kommunen og aktørene kan få til et godt samarbeid på dette. 
Ordfører ønsker at temaet miljøhavn skal tas opp politisk, dette for å forankre ansvaret 
som foreligger ved å ha miljøhavn.  

 
2. Kommunen har et klart ansvar, her har det blitt gjort et arbeid med forbedring av 

pumpestasjoner. Ansvaret deles mellom kommunen og aktørene. Havnebetjenten er 
kontaktperson ved henvendelser ang. havneproblematikk fra innbyggerne.  

Vedtak: 
Interpellasjonen anses som besvart.  
 
  



PS 54/17 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.06.2017  

Behandling: 
Referatsakene anses som enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene anses som enstemmig referert.  
 

RS 12/17 Orientering: regionalt samarbeid Nord-Troms 2015/65 

RS 13/17 Prosjekt teknologi: Den digitale innbygger i nord-Troms 2017/235 

RS 14/17 Innvilget tilskudd - Helseteknologi i Nord-Troms 2017/235 

RS 15/17 Informasjon til innbyggerne ang. rehabilitering av vann- og kloakkanlegg 
2017/90 

RS 16/17 Referat fra årsmøtet i Interkommunalt arkiv Troms 2015/475 

RS 17/17 Brev angående vannscooter 2017/66 


