
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 17.06.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 18:25

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ørjan Albrigtsen (permisjon fra 
kl 1715, etter sak 23)

MEDL SKKP

Kurt Michalsen (permisjon fra 
kl 1600, etter sak 20)

MEDL SKKP

Geir Helgesen (fra kl 1600, fra 
og med sak 21)
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Roger Johansen MEDL SKKRF
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Irene Toresen MEDL SKAP
Øystein Skallebø MEDL SKAP
Mona Jørgensen MEDL SKH
Vidar Langeland MEDL SKFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Dag Hugo Lorentzen MEDL SKSP
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Geir Helgesen MEDL SKKP
Kjell Arne Sørensen MEDL SKKP
Jørn Cato Angell MEDL Uavhengig

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Hanne N. Høgstad Dag Hugo Lorentzen SKSP
Iris Johannessen (permisjon fra 
kl 1710, etter sak 23)

Kjell Arne Sørensen SKKP

Maria Kristiansen (permisjon 
fra kl 1710, etter sak 23)

Geir Helgesen fram til kl 
1600, deretter for Kurt 
Michalsen

SKKP

Aksel Jørgensen Ørjan Pedersen SKH
Paul Stabell Jørn Cato Angell SKFRP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt



Merknader til sakslista: 
- en ekstrasak sendt på mail, utskiftning av vararepresentant i kontrollutvalget
- ifm Kystens kompetansesenter vil det bli delt ut et nytt vedlegg, referat fra møte i 

styringssgruppa for KKS
- 5 interpellasjoner, 1 fra Pål Mathiesen og 4 fra Vidar Langeland
- Skjervøy høyre har sendt spørsmål til ordføreren  i går ordfører vil besvare disse

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Lise Román Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell Økonomisjef
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Torgeir Johnsen Vidar Brox-Antonsen Vidar Langeland



Tema: Folkehelse: 
Helse- og omsorgssjef Lise Román, kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen, 
kommunelege Paul Odberg og folkehelsekoordinator Rita Mathiesen innledet i saken.                  

Tema: KomRev Nord 
Direktør i KomRev Nord, Oddgeir Albertsen orienterte i saken

Spørsmål fra Skjervøy Høyre
Angående høring om lovforslag om rettighetsfesting av BPA
Lise Román svarte på vegne av ordføreren: 

- saken er registrert og vurdert av helse- og omsorgsetaten, men kommunen kommer ikke 
til å avgi høringssvar i saken, men tar et evt lovendring til etterretning

Postjournalføring: 
- rådmannen svarte at rutinene ikke har vært gode nok i sentraladministrasjonen, men er 

nå skjerpet inn. Kommunens arkivplan skal revideres av arkivgruppa i august

Forhandlingsutvalget for rådmannens lønn
- vil ordfører endre sin praksis og gi opposisjonen rett til å fremme saker i 

kommunestyret?
- Vil ordfører føre opp saken om nytt reglement for utvalget for rådmanns lønn på 

sakskartet?
- Ordføreren svarte bekreftende på begge spørsmålene

Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Tema KomRev Nord – orientering ved Oddgeir Albertsen

Tema Folkehelse – orientering ved kultur og 
undervisning og helse- og omsorgsetaten

PS 16/13 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 
2012

2011/4554

PS 17/13 Fastsetting av endelige 2012-satser for tilskudd til 
private barnehager

2011/4554

PS 18/13 Investeringsrapport våren 2013 2012/4692

PS 19/13 Balansering av økonomirapportering våren 2013 2012/4692

PS 20/13 Kystens kompetansesenter 2012/30

PS 21/13 Skjervøy Brann- og redning - Forebyggende 
avdeling: Risikokartlegging med handlingsplan

2013/577

PS 22/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

2012/765



PS 23/13 Godkjenning av sluttregnskap på 
investeringsprosjekt - Skjervøy kunstgressbane 
anleggsnummer 1941005001

2012/2949

PS 24/13 Avtale mellom Skjervøy kommune og UNN -
tjenesteavtale om bruk av ledsager ved reise til og 
fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i 
sykehus

2012/114

PS 25/13 Samarbeidsavtale mellom kommunene: 
Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen, og det helsevitenskapelige 
fakultet, Universitetet i Tromsø

2012/1629

PS 26/13 Søknad om skjenkebevilling - Arctic Panorama 
Lodge AS

2013/829

PS 27/13 Referatsaker

RS 8/13 Svar - Lovlighetsklage vedr. budsjett 2013 og 
økonomiplan 2013-2016

2012/1730

RS 9/13 Industriparken Skjervøy - ESA lukker saken 2011/1624

RS 10/13 UTSKRIFT FRA 
REPRESENTANTSKAPSMØTE NORD-
TROMS REGIONRÅD 30.04.13

2013/259

RS 11/13 Opphør av permisjon fra varaplass til
kommunestyret

2011/4015

RS 12/13 Årsmøteuttalelse Skjervøy AP - samferdsel i 
Skjervøy

2012/2194

PS 28/13 Suppleringsvalg, kontrollutvalget 2011/4015

PS 29/13 Interpellasjoner 2013/643



PS 16/13 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2012

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2012 godkjennes

2. Overskuddet for 2012 disponeres slik: Rammeøkning etatene, kr. 279.000 (winmed 3, 
data Arnøyhamn skole og digitalt planarkiv), HMS-fond, kr 500.000,-, premieavviksfond 
kr. 3.000.000,-, kr. 120.000,- til ekstra barn i barnehage (F-sak 13/13) og kr 249.000,- til 
generelt disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Økonomisjef Rune Stifjell, kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen, helse- og omsorgssjef 
Lise Román og Yngve Volden orienterte i saken. 

Forslag på endret punkt 2 fra ordfører Torgeir Johnsen (KP): 
- Overskuddet for 2012 disponeres slik: Rammeøkning etatene, kr 279 000,- (winmed 3, 

data Arnøyhamn skole og digitalt planarkiv), styrking barnevern kr 178 000,-, HMS-fond 
kr 500 000,-, premieavviksfond kr 3 000 000,-, kr 120 000,- til ekstra barn i barnehage 
(F-sak 13/13) og kr 71 000,- til generelt disposisjonsfond. 

Vedtak:

Votering:
- innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 17/13 Fastsetting av endelige 2012-satser for tilskudd til private 
barnehager

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Tilskudd til Ørneveien Naturbarnehage for 2012 fastsettes med slike endelige satser
basert på regnskap 2012: Små barn kr. 183.325,-, store barn kr. 90.336,- og 
kapitaltilskudd kr 4.542,- for alle barn.



2. Tilskudd til Årviksand barnehage for 2012 fastsettes med slike endelige satser basert på 
regnskap 2012: Små barn kr. 187.810,- og store barn kr. 92.828,-.

3. Kommunestyret godkjenner ordning med at for lite utbetalt tilskudd etterbetales fullt ut 
mens ved for mye tilskudd innføres et fribeløp på 50.000,-.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Iris Johannessen ble enstemmig erklært inhabil (bestyrer av Årviksand barnehage) og fratrådte i 
saken. 
Roger Johansen (Krf) enstemmig erklært inhabil (bror til bestyrer av Ørneveien 
naturbarnehage). 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 18/13 Investeringsrapport våren 2013

1 Budsjettregulering investering juni 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
budsjettskjema datert 24.05.13

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 19/13 Balansering av økonomirapportering våren 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 
datert 31.05.13

2. Kommunestyret godkjenner rammeøkning til etatene tilsvarende bruk av bundne fond og 
økte statstilskudd i tråd med vedlegg og oppdatert budsjettskjema 1A

3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med framlagte oversikt.

4. Kommunestyret ber formannskapet i samarbeid med administrasjonen vurdere gjeldende 
rutiner for økonomirapportering i løpet av høsten, herunder særlig vurdere håndtering av 
nye behov som får økonomisk virkning ut over det aktuelle budsjettår.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Administrativ merknad – etter spørsmål fra Vidar Langeland (Frp):
Forlenging av Solovkiprosjektet ble besluttet i referatsak 82/12, BØP # 4, 10. september 2012.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 20/13 Kystens kompetansesenter

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til ei etablering av Kystens kompetansesenter hvor Skjervøy 

ungdomsskole er en del av et 8-13-års skoleløp samt andre deler av grunnskolens og 
kommunens virksomhet.  Ei forutsetning er at både Skjervøy kommune og Troms 
Fylkeskommune har felles forpliktelser i den framtidige drifta av skolen. 

2. Som et framtidig mål skal ungdomsskolen samlokaliseres med den videregående skolen 
på Skjervøy. Det forutsettes at dette gjennomføres uten betydelige 
ombygginger/utbygging, som vil gi Skjervøy kommune økte kostnader. Inntil videre 
etableres Kystens kompetansesenter innenfor de to bygningene som disponeres i dag.

3. Fra 2014 skal Skjervøy kommune inngå i Kystens kompetansesenter ved å få etablert et 
Newtonrom med et innhold som vektlegger sjømatproduksjon og aktiviteter knytta til 
mekanisk- /offshoreindustri. Kostnadene ved nevnte etablering må innarbeides i 
kommende økonomiplanperiode.



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Ørjan Albrigtsen på vegne av KP, SP, SV og KRF
- Saken utsettes.
- Ordfører og rådmann tar kontakt med fylkesrådene for utdanning og kultur og 

fylkesråden for næring med tanke på en dialog. Det er viktig å avklare de økonomiske 
forholdene for kommunen, og en evt etterbruk av eksisterende bygningsmasse
Det er naturlig at saken skal til formannskapet først. Fylkesrådene inviteres til 
formannskapet. 

Vedtak:

Votering: 
- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

PS 21/13 Skjervøy Brann- og redning - Forebyggende avdeling: 
Risikokartlegging med handlingsplan

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Risikokartlegging – Forebyggende finnes å være slik at den kan fremmes for 
Kommunestyret for godkjenning

2. Handlingsplan, i risikokartleggingen finnes å være slik at den kan fremmes for 
Kommunestyret for godkjenning

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Varabrannsjef Bjørn Vidar Johansen orienterte om Skjervøy brann og redning og 
risikokartleggingen spesielt. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



PS 22/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Rådmannens innstilling

1. Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice 
AS, Troms, vedtas for Skjervøy kommune 

2. Revidert forskrift trer i kraft 1. oktober 2013.
3. Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av 

erfaringer skal utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er 
Avfallsservice.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Forslag på nytt punkt 4 fra Kp, SV, Krf og SP ved Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Skjervøy kommunestyre ber ledelse / styre i Avfallsservice AS innføre ei ordning med 

henting av grovsøppel (§19 Ekstra avfall – grovsøppel) i de bygdene i regionen som er 
avhengig av ferge/båt for å komme til en miljøstasjon. 

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- tilleggsforslaget enstemmig vedtatt

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 23/13 Godkjenning av sluttregnskap på investeringsprosjekt - Skjervøy 
kunstgressbane anleggsnummer 1941005001

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommunestyre godkjenner fremlagte sluttregnskap for Skjervøy kunstgressbane

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
- tilgode lånemidler brukes til å finansiere videre utbygging av idrettsanlegget i 

samarbeid med SIK. 

Vedtak:

Votering: 



- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Tilleggsforslaget falt mot 6 stemmer

PS 24/13 Avtale mellom Skjervøy kommune og UNN - tjenesteavtale om bruk 
av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i 
sykehus

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune inngår tjenesteavtale om bruk av ledsager ved reise til og fra
spesialisthelsetjenesten  og ved opphold i sykehus med UNN HF.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 25/13 Samarbeidsavtale mellom kommunene: Kvængangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, og det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene; Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen,  og Det helsevitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Tromsø 

Kommunestyret gir ordfører og rådmann fullmakt til å undertegne avtalen når denne foreligger. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 26/13 Søknad om skjenkebevilling - Arctic Panorama Lodge AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:



1. Arctic Panorama Lodge gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (Gruppe 1,2 og 3) i 
sin lobby bar og spiserestaurant i perioden fra 17.06.2013 – 30.06.2016

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskapspolitisk handlingsplan.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 27/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet

RS 8/13 Svar - Lovlighetsklage vedr. budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

RS 9/13 Industriparken Skjervøy - ESA lukker saken

RS 10/13 UTSKRIFT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE NORD-TROMS 
REGIONRÅD 30.04.13

RS 11/13 Opphør av permisjon fra varaplass til kommunestyret

RS 12/13 Årsmøteuttalelse Skjervøy AP - samferdsel i Skjervøy



PS 28/13 Suppleringsvalg, kontrollutvalget

Ordførers innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Roger Bjørkestøl innvilges fritak fra vervet som varamedlem til kontrollutvalget
2. Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag på erstatter. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Forslag fra valgnemnda ved Ingrid Lønhaug (SV)
- Kjell Skallebø 

Vedtak:

Votering: 
- innstillingen med forslaget fra valgnemnda enstemmig vedtatt

PS 29/13 Interpellasjoner

Rådmannens innstilling

Ordføreren besvarer interpellasjonene

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.06.2013 

Behandling:

Interpellasjon fra Pål Mathiesen, SV: 
Finansiering av sykestuene på Skjervøy –

- Hvordan skal ordføreren arbeide videre med den manglende finansieringen? 

Ordføreren svarte: 
- kommunestyrepolitikerne må arbeide opp mot egne representanter på Stortinget
- ordføreren har vært i kontakt med Helse Nord ved direktør Finn Henry Hansen og fått positive 

signaler ifm budsjettprosessen der
- ordføreren jobber også aktivt gjennom regionrådet
- videre fremover bruke media aktivt spesielt ifm valgkampen

Interpellasjoner fra Vidar Langeland, Frp: 
1. Langbakken

- Hva er status på planprosessen rundt omlegging av langbakken?
- Hvilken tidshorisont ser ordføreren for seg til omleggingen er realisert?
- Finnes det en fremdriftsplan for prosjektet?

Ordføreren svarte: 
- avtalen om finansiering (v. hj av Lerøy) mellom kommunen og fylkeskommunen var klar i februar 

i år

- forrige fredag var det oppstartsmøte mellom kommunen og Vegvesenet angående 
reguleringsplan. Kommunen og Vegvesenet var også på befaring av ny trasè, denne så 
bra ut. Utfordringen er å få sametinget og kulturetaten på befaring i løpet av denne 
barmarksesongen 

- ambisjonen er at reguleringsplanen skal være klar for kommunestyrets behandling 1. mai neste 
år



2. Lån til Skjervøy sjømat AS

Jeg går ut fra at styret hadde bestemt at panteobligasjonen skulle tinglyses? Når den ikke er 
det burde det være rimelig å stille noen spørsmål: 
- Har styret ombestemt seg? 
- Har kommunestyret fått upresis informasjon fra ordføreren?
- Er det noen som har glemt å sende pantobligasjonen til tinglysning?

Forslag til vedtak:
- Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å granske alle forhold rundt lånet som 

ble gitt fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Skjervøy Sjømat.

Ordføreren svarte:
- Da lånet ble inngått ble det skrevet en enkel panteerklæring signert av begge parter. Det ble ikke 

tinglyst, tinglysing krever ny prosess med signering fra begge parter, noe som ikke er realistisk at 
lar seg gjennomføre. 

- Atlantic Seafood AS ved Ove Godø hevder lånet er å betrakte som et tilskudd, det benekter 
ordføreren, og har startet inndrivelse av lånet (ihht plan). I en evt inndrivelsesprosess kan man 
kreve pant i eiendeler  og utstyr.

- Forslaget avvises

3. Oppfølging av ordførerens svar ang Årvikbruket Eiendom AS
- Når det ikke finnes noen renoveringsrapport inneholder ikke saksfremlegget da 

feilinformasjon?

Ordføreren svarte:
- Det er riktig at det var en takstrapport og ikke en renoveringsrapport. Ordføreren trekker 

derfor tilbake uttalelsen om konspirasjonsteorier som Langeland viser til
- ordføreren vil oppfordre styrelederen av Årvikbruket Eiendom AS om å frigi de aktuelle 

styreprotokollene 

Forslag til vedtak ble trukket av rep Vidar Langeland etter svar fra ordfører

4. Lånet til Industriparken AS
- I saksframlegget fra administrasjonen som begrunnelse for at lånet var riktig å gi står 

det:”Industriparken Skjervøy AS er en sentral del av omstruktureringen av Skjervøy 
havn som mottak og foredlingssted for fisk. Flåten som leverer her vil øke og ha behov 
for tjenester Industriparken Skjervøy AS i samarbeid med andre vil kunne levere. Det 
er av avgjørende betydning for flåteleddet at den få utført tjenester under liggetid for 
lossing/lasting”

- Da flåteleddet har klart seg uten tjenester levert fra Industriparkens lokaler de siste 2,5 
år var det kanskje ikke av avgjørende betydning å gi lånet?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å granske alle forhold rundt lånet som ble gitt 
fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Industriparken AS.

Ordføreren svarte:
- det har vært dialog med eier Matre ift salg av anlegget, den prosessen har stoppet opp
- lånet kan ikke kreves tilbakebetalt før det har gått ti år
- ordfører vil sjekke med eier ift utsikter for videre drift 



- ”drift” av anlegget kan oppfylles med utleie, og anlegget er lagt ut på markedet for 
utleie, selv om han ikke har leietakere. 

- Forslaget avvises

Vedtak:

Interpellasjonene anses besvart og behandlet


