
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 17.01.2018 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 15:10 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
Reidar Mæland 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 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Helge Andresen Maria Jørgensen Andersen KRF/KP 
Einar Lauritzen Sissel Torbergsen AP 
Lise Roman Pål Schreiner Mathiesen SV 

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

- Orientering om båten «Viljen» 
- Sak: Egengodkjenning av reguleringsplan Vågvann Trelasthandel tas opp som egen sak 

og får saksnummer 2/18 
 Sakslisten med merknader, enstemmig vedtatt.  

 
 



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell Ove Lehne Teknisk etat 
Kathrine Kaasbøll 
Hanssen 

Formannskapssekretær 

Sissel Moksnes Fagforbundet 
  

 
 
 
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   Lise Roman    Reidar Mæland  
 
 



Orientering om båten «Viljen» 
Rådmannen orienterte i saken.  
Viljen lå til kai i Skjervøy havn, og var i fare for å synke. Med tanke på miljøhensyn ble båten 
tatt opp og satt på slipp hos Kystservice AS i slutten av 2015. Sommeren 2016 kom det en 
henvendelse fra Kystservice AS om at de ønsket båten flyttet for å kunne bruke området til egen 
næring. Tilbudet kom da fra firmaet om at båten kunne stå der for kr 1500,- per dag. Denne ble 
forhandlet ned til kr 800,- per dag. Til sammen fra 1.1 2016 til nå har det vært betalt kr 
443 000,- 
 
Med hjelp av advokat har kommunen i flere omganger prøvd å ta kontakt med eier for å få 
eierskap over båten. Det finnes nå et underskrevet skjøte, men med kun et vitne på underskrift. 
Dette skjøtet er derfor ikke gyldig.   
 
Kommunen har nå gjort nok til å kunne skrote båten, men ikke til å kunne overføre båten til 
noen andre. Det ble utført en anbudsrunde for å kunne kvitte seg med båten, det kom her inn to 
tilbud. Rimeligste tilbud er i underkant kr 400 000,- 
 
Per dags dato er det ikke gjort noe med disse tilbudene da man fortsatt håper på å kunne få 
korrekt skjøte på båten for å kunne overføre denne.  
 
Båten «viljen» blir en egen sak til kommunestyret 14.mars 2018.  
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP): 
Båten flyttes umiddelbart til en kommunal tomt.  
 
Saken tas ikke opp som ordinær sak da ordfører setter seg mot dette, etter reglement for politiske 
styringsorgan punkt 1.8.5. Forslaget vil derfor ikke voteres over.  

  
  



                                       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Anbudskonkurransen (vintervedlikehold på 
Skjervøy tettsted) - videre rettslig behandling? 

 2017/72 

PS 2/18 Egengodkjenning av reguleringsplan Vågvann 
trelasthandel 

 2017/62 

 
 
  



PS 1/18 Anbudskonkurransen (vintervedlikehold på Skjervøy tettsted) - 
videre rettslig behandling? 2017/72 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.01.2018  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF/KP), Ordfører trer ut under vurderingen.  
Familiens firma har levert anbud på roden for Arnøya.  
Etter en skjønnsmessig vurdering av forvaltningslovens § 6, erklæres Ørjan Albrigtsen 
(KRF/KP) enstemmig for habil. Representanten trer inn under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering av representanten Einar Lauritzen (AP), Lauritzen trer ut under vurderingen.  
Einar Lauritzen er ansatt i Teknisk etat, men har ikke arbeidet med brøyteanbudet.  
Etter en skjønnsmessig vurdering av forvaltningsloven § 6, erklæres Einar Lauritzen (AP) 
enstemmig habil. Representanten trer inn under behandlingen. 
 
 
Rådmann Cissel Samuelsen og kommunens advokat Robert Myhre orienterte i saken. 
 
Forslag til vedtak fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Kjennelsen ankes ikke.  
2. Rådmannen gis myndighet til å gjøre en ny vurdering av tildeling. Tildelingen gjøres i 

henhold til den eksisterende konkurransen, og i lys av tingrettens kjennelse.  
Forslaget trukket.  
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) fremmet på vegne av H, FRP og SP: 

1. Kjennelsen ankes ikke 
2. Rådmannen gis myndighet å inngå avtale med tilbyder med laveste pris om 

vintervedlikehold av kommunale veier på Skjervøy, i tråd med tingrettens kjennelse.  
Forslaget trukket.  
 
Protokolltilførsel lagt fram av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av Skjervøy SV: 
Skjervøy SV ber om en utredning av kostnader ved kommunal drift av brøyting i Skjervøy 
kommune. 
 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av H, FRP, SP, AP, KRF/KP og SV: 

1. Kjennelsen ankes ikke. 
2. Rådmannen gis myndighet til å innstille tilbyder med laveste pris om vintervedlikeholdet 

av kommunale veier på Skjervøy tettsted, i tråd med tingrettens kjennelse.  
 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget fra H, FRP, SP, AP, KRF/KP og SV: 

- Forslaget fra H, FRP, SP, AP, KRF/KP og SV, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kjennelsen ankes ikke. 

 
2. Rådmannen gis myndighet til å innstille tilbyder med laveste pris om vintervedlikeholdet 

av kommunale veier på Skjervøy tettsted, i tråd med tingrettens kjennelse.  



 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Skjervøy kommune anker kjennelsen fra Nord-Troms Tingrett datert 22.12.17. Begrunnelsen for 
anken er ønsket om en grundigere rettslig behandling, noe som vil gi kommunen et tryggere 
grunnlag for å inngå brøytekontrakt med entreprenør for Skjervøy tettsted for perioden 2018-
2022.  
 
 
 
 

PS 2/18 Egengodkjenning av reguleringsplan Vågvann trelasthandel 2017/62 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.01.2018  

Behandling: 
Presisering av innstilling:  
Rådmannen innstiller: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Votering:  

- Innstillingen med presisering, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Ihht plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende bestemmelser for 
Vågvann trelasthandel. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
 
Ihht plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende bestemmelser for 
Vågvann trelasthandel. 
 


