
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 28.10.2013
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 19:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Kurt Michalsen MEDL SKKP
Vidar Brox-Antonsen MEDL SKKP
Kjell Arne Sørensen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Geir Helgesen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SKSV
Pål S. Mathiesen MEDL SKSV
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Dag Hugo Lorentzen 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
Jørn Cato Angell (permisjon fra 
kl 17:30, f.o.m sak 44/13)

MEDL Uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ørjan Pedersen MEDL SKH
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Aksel Jørgensen Ørjan Pedersen SKH

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Tillegg til sak 32 og 34 delt ut
- En ny referatsak delt ut, om sykestuesengene
- Irene Toresen (AP) ber om fotnoter med saksnr på papirversjonen av innkallingen
- Det er kommet inn fire interpellasjoner fra Vidar Langeland, ny sak 47/13 

Interpellasjoner 



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Lise Román Helse- og omsorgssjef
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 Kurt Michalsen Einar Lauritzen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 30/13 Kystens kompetansesenter 2012/30

PS 31/13 Økonomirapporter drift høsten 2013 2012/4692

PS 32/13 Investeringsrapport høsten 2013 2012/4692

PS 33/13 Kiilgården - det videre arbeid for å få gjenåpnet 
bygget

2013/2831

PS 34/13 Rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2012- 2015, Skjervøy 
kommune

2013/839

PS 35/13 Resultat fra brukerundersøkelse 2013 ved 
Skjervøy Folkebibliotek

2013/1340

PS 36/13 Brukerundersøkelse vann- og avløp 2013/1758

PS 37/13 Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2013 2013/1723

PS 38/13 Brukerundersøkelsen i ergo- og 
fysioterapitjenesten 2013

2013/1723

PS 39/13 Politisk behandling: 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk og 
kvalitet i eldreomsorgen

2013/1084

PS 40/13 Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg 2012/4555

PS 41/13 Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for 
utviklingshemmede (Malenaveien 2 & 4)

2013/973

PS 42/13 Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten 2013/973

PS 43/13 Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsrapport 
Inntektsskapende virksomhet i Skjervøy 
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PS 44/13 Avtale vedr krisesentertilbud 2013/1218
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2011/4015

PS 46/13 Referatsaker

RS 13/13 UTSKRIFT FRA MØTE REGIONRÅDET 
AUGUST 2013

2013/259

RS 14/13 Søknad om skjenkebevilling på KaiEn Skjervøy 
AS

2013/2171

RS 15/13 Rapport fra stedlig kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Skjervøy kommune 
1- 2013

2013/1217

PS 47/13 Interpellasjoner kommunestyret 28.10.2013 2013/643



PS 30/13 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.  Ei forutsetning er at både Skjervøy 
kommune og Troms Fylkeskommune har felles forpliktelser i den framtidige drifta av 
Kystens kompetansesenter, som skal bestå av et videregående skoletilbud, ungdomstrinn 
og næringslivsaktører. 

2. Det er et mål at ungdomsskolen samlokaliseres med den videregående skolen på 
Skjervøy fra skoleåret 2017/18. 

3. Ei samlokalisering forutsetter ombygging innenfor ei kostnadsramme på inntil 12. 
millioner, jfr mulighetsstudien. Troms fylkeskommune finansierer ombygginga, og 
kommunen innfrir investeringskostnadene gjennom en langsiktig leieavtale. 
Formannskapet får fullmakt til å godkjenne leieavtalen.

4. Kommunestyret forutsetter at det gjennom aktiv deltakelse fra begge parter utarbeides et 
forprosjekt.  Dette legges frem for politisk behandling i kommunestyret i junimøtet 2014. 

5. Skjervøy kommune vil i samarbeid med Fylket arbeide for etablering av  Newtonrom og 
andre aktiviteter i samarbeid med næringslivet i et fremtidig Kystens Kompetansesenter.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Endringsforslag på punkt 5, fra Øystein Skallebø (AP)
- Skjervøy kommune vil i samarbeid med fylket etablere Newtonrom og andre aktiviteter i 

samarbeid med næringslivet i et fremtidig Kystens Kompetansesenter.

Forslag på nytt punkt 6, fra Ingrid Lønhaug på vegne av SV, KP, SP og Krf:
- Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sette ned ei arbeidsgruppe som skal 

bistå forprosjektet med innspill.

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 
- Saken avvises på grunn av manglende konsekvensutredninger fra prosjektgruppen som 

har utarbeidet mulighetsstudien for KKP. Åpne spørsmål som bør besvares før saken 
kan realitetsbehandles:

o saksframlegget mangler forpliktelser om å opprettholde et videregående 
utdanningstilbud fra fylkeskommunens side

o økonomiske forpliktelser for Skjervøy kommune ved samlokalisering er ikke 
utredet

o vi har mangelfulle kunnskaper om konsekvensene av å ha /8-13 skole under 
samme tak med fellesarealer

o forslaget innebærer at rom for praktiske fag må ombygget til klasserom og 
visningsrom for Lerøy Aurora

o det er sagt fra Skjervøy kommune at det skal tilrettelegges for 2 newtonrom i 
KKP, det er det ikke plass til lenger



o hva blir KKP uten praktiske fag som fremtidens næringsliv etterspør?

Vedtak:

Votering over utsettelsesforslaget:
- utsettelsesforslaget falt mot 2 stemmer

Votering:
- innstillingen vedtatt mot 2 stemmer
- endringsforslaget på punkt 5 fra AP enstemmig vedtatt
- forslaget på nytt punkt 6 (fra flertallsgrupperinga) enstemmig vedtatt

Fullstendig vedtak blir da:
1. Kommunestyret er positiv til ei etablering av Kystens kompetansesenter hvor Skjervøy 

ungdomsskole er en del av et 8-13-års skoleløp.  Ei forutsetning er at både Skjervøy 
kommune og Troms Fylkeskommune har felles forpliktelser i den framtidige drifta av 
Kystens kompetansesenter, som skal bestå av et videregående skoletilbud, ungdomstrinn 
og næringslivsaktører. 

2. Det er et mål at ungdomsskolen samlokaliseres med den videregående skolen på 
Skjervøy fra skoleåret 2017/18. 

3. Ei samlokalisering forutsetter ombygging innenfor ei kostnadsramme på inntil 12. 
millioner, jfr mulighetsstudien. Troms fylkeskommune finansierer ombygginga, og 
kommunen innfrir investeringskostnadene gjennom en langsiktig leieavtale. 
Formannskapet får fullmakt til å godkjenne leieavtalen.

4. Kommunestyret forutsetter at det gjennom aktiv deltakelse fra begge parter utarbeides et 
forprosjekt.  Dette legges frem for politisk behandling i kommunestyret i junimøtet 2014. 

5. Skjervøy kommune vil i samarbeid med Fylket etablere Newtonrom og andre aktiviteter i 
samarbeid med næringslivet i et fremtidig Kystens Kompetansesenter.

6. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sette ned ei arbeidsgruppe som skal 
bistå forprosjektet med innspill.



PS 31/13 Økonomirapporter drift høsten 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 
datert 11.10.13

2. Kommunestyret godkjenner rammeendring til etatene tilsvarende bruk av bundne fond, 
avsetning til bundne fond og økte statstilskudd i tråd med oppdatert budsjettskjema 1 B

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

4. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen til menighetsrådet for 
dekning av årets lønnsoppgjør. 

5. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for styrking av premieavviksfondet og 
evt fremme sak om dette i desembermøtet

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 32/13 Investeringsrapport høsten 2013

1 Budsjettregulering investering

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
budsjettskjema datert 10.10.13



2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere momskomp i tråd med regelverket

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige reguleringer for å legge om til felles 
finansiering.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Administrativ endring av punkt 1: 
- Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtatt reguleringer i tråd med 

budsjettskjema datert 25.10.13

Vedtak:

Med administrativ endring: innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 33/13 Kiilgården - det videre arbeid for å få  gjenåpnet bygget

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Vidar Langeland (Frp) (rådmannens innstilling punkt 2 fra 
formannskapsbehandlingen)

- Kiilgården legges ut for salg. Interesserte inviteres til å komme med beskrivelse av 
bruken. Det settes en tidsfrist for å realisere planene, og kommunen velger en kjøper ut i 
fra oppsatte kriterier.

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Politisk valgt representant: Mona Jørgensen

Vedtak:

Votering: 
- Vidar Langeland forslag mot innstillingen

o Innstillingen vedtatt mot 1 stemme

- Innstillingen med tilleggsforslag fra Ørjan Albrigtsen enstemmig vedtatt



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Leder for Nord-Troms Museum, Nina Einevoll Strøm innledet i saken. 

Forslag fra SV, SP og KP ved Ørjan Albrigtsen: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Skjervøy kommune har som målsetting å bevare og videreutvikle Kiilgården som et 
kulturhistorisk bygg.

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe- / prosjektgruppe bestående av:
- Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen
- En fra N-Troms museum
- En politisk valgt
- En fra teknisk etat

3. Arbeidsgruppa får som mandat å undersøke muligheter for å renovere og drifte Kiil-
gården i forhold til et fortsatt kommunalt eierskap. Arbeidsgruppa skal være ferdig med 
sitt arbeid innen mai 2014. 

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt. 

PS 34/13 Rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2012- 2015, Skjervøy kommune

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Administrativ tillegg som nytt punkt til innstillingen: 
- Renovering av idretts- og svømmehall legges inn med kr 10 mill som prioritert tiltak på 

ordinære anlegg, jmfr BØP 14-17

Vedtak:

Med administrativt tilleggspunkt: innstillingen enstemmig vedtatt. 



PS 35/13 Resultat fra brukerundersøkelse 2013 ved Skjervøy Folkebibliotek

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelse for Skjervøy Folkebibliotek til orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 36/13 Brukerundersøkelse vann- og avløp

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak:

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 37/13 Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten til orientering.



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 38/13 Brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten til 
orientering.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 39/13 Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk og 
kvalitet i eldreomsorgen

Rådmannens innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak:
1. Kommunestyret viser til tilbakemelding datert 4.1.2013 fra helse- og omsorgssjefen, 

hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å 
imøtekomme anbefalingen som framkommer i rapporten Ressursbruk og kvalitet i 
eldreomsorgen.



2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene helse- og omsorgssjefen opplyser iverksatt 
eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i 
rapporten tas med i det videre arbeidet.

3. Kommunestyret ber om at rådmannen tilbakerapporterer til kontrollutvalget når tiltakene 
er iverksatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 40/13 Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar 1) statusrapport for prosjekt pleie- og omsorg til orientering og 2) ber om at 
prosjektet videreføres med vekt på samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene for å oppnå bedre 
ressursutnyttelse samtidig som det ytes forsvarlig helsehjelp av god kvalitet. Oppnådde 
resultater legges frem til kommunestyret forut for arbeidet med økonomiplan for 2015-2018.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 41/13 Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for utviklingshemmede 
(Malenaveien 2& 4)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelsen for omsorgsboliger for 
utviklingshemmede(Malenaveien 2&4)



Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 42/13 Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelsen for hjemmetjenesten slik:
 Overordnet tjenestebeskrivelse
 Hjemmesykepleie
 Matombringing
 Trygghetsalarm
 Hjemmehjelp 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 43/13 Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsrapport Inntektsskapende 
virksomhet i Skjervøy kommune

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i 
forvaltningsrevisjonsrapporten Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet. 



2. Kommunestyret ber rådmannen om å skriftliggjøre rutinene for kommunens 
inntektsskapende virksomhet, for å sikre at slike rutiner finnes og gjennomføres med mål 
om å unngå tap av inntekter på alle områder jf nevnte forvaltningsrevisjonsrapport. 

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune etablerer rutiner for å 
kreve dekning fra Husbanken ved tap av startlån ihht retningslinjer for tapsdeling. 

4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune gjennomgår sine rutiner 
for sykepengerefusjon med mål om å unngå tap av inntekter. 

5. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak 
kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) for å skriftliggjøre rutinene. Frist for 
tilbakemelding fastsettes til 31.12.2013. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 44/13 Avtale vedr krisesentertilbud

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og 

omegn.
2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i

budsjett- og økonomiplanen.
3. Rådmannen har ansvar for at Skjervøy kommune deltar på årlig oppfølgingsmøte.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp, SV og Sp ved Ørjan Albrigtsen (KP)
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og 
omegn.

2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i 
budsjett- og økonomiplanen. 

3. Saken behandles endelig av kommunestyret. 

Forslag fra Vidar Langeland (Frp): 



- administrasjonen bes konkretisere avtalens vilkår for oppsigelse slik at avtalen er 
oppsigelig ved endringer i kommunens rammevilkår

Vedtak:

Votering: 
- forslaget fra Albrigtsen mot rådmannens innstilling: 

o forslaget enstemmig vedtatt
- votering over tilleggsforslaget fra Vidar Langeland 

o forslaget falt mot to stemmer

Fullstendig vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og 
omegn.

2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i 
budsjett- og økonomiplanen. 

3. Saken behandles endelig av kommunestyret. 

PS 45/13 Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for 
konfliktrådet

Valgnemndas innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
1. Som kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet reoppnevnes 

Albert Herman Pedersen
2. Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2015.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

PS 46/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Ad RS 14/13 
Forslag fra Vidar Langeland (Frp)

- Kommunestyret er positiv til at KaiEn Skjervøy AS får muligheten til å servere øl og vin 
til maten, og innvilger søknaden ved å heve taket på skjenkesteder fra 4 til 5. 



Vedtak:

Forslaget fra Frp avvises av ordføreren (benkeforslag på en referatsak)

Referatsakene referert og behandlet. 

RS 13/13 UTSKRIFT FRA  MØTE REGIONRÅDET AUGUST 2013

RS 14/13 Søknad om skjenkebevilling på KaiEn Skjervøy AS

RS 15/13 Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Skjervøy kommune 
1- 2013

PS 47/13 Interpellasjoner kommunestyret 28.10.2013

Rådmannens innstilling

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 28.10.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.


