
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 19.05.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 17:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV
Einar Lauritzen MEDL SKAP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kurt Michalsen Ørjan Albrigtsen SKKP
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP
Pål Mathiesen (ifm sak 30) Ingrid Lønhaug SKKP
Irene Toresen (ifm sak 30) Einar Lauritzen SKAP
Kjell Arne Sørensen (ifm sak 
30)

Torgeir Johnsen SKKP

Merknader til innkallingen: 
- Vidar Langeland spurte om behovet for å unnta vedlegget til sak 30 offentlighet
- Med merknad, innkallingen godkjent og møtet lovlig satt

Merknader til sakslista:
- Kari-Ann Olaisen spurte om muligheten for fibertilknytning til Skjervøy
- Et spørsmål fra AP om bemanning i hjemmesykepleien vil bli besvart av rådmannen
- Leif-Peder Jørgensen (SP) ba om orientering angående revidert statsbudsjett, samt status 

utestående fordringer som har vært i media i det siste. 
- Helse- og omsorgssjefen vil orientere om en ressurskrevende bruker i etaten



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Kjell Ove Lehne Fungerende teknisk sjef
Espen Li 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  Ingrid Lønhaug Einar Lauritzen



Spørsmål fra AP ved Einar Lauritzen, bemanning hjemmetjenesten:

Arbeiderpartiet ønsker ikke å svartmale situasjonen, men det er ikke å komme fra at det er 
vanskelig å ha nok kvalifisert bemanning rundt om i de forskjellige etater.

Jeg har fått kjennskap til følgende problemstillinger innen hjemmesykepleien:
- Innleide vikarer, alle kvelder 18.30-22 (ute)
- Tidsspørsmål når man må leie inne vikar hver dag (inne)
- Innleid vikarer 0800-1300 lørdag og søndag (inne)
- Økt pleietyngde og flere pasienter etter samhandlingsreformen.
- Flere alvorlige syke som bor hjemme, det betyr mere pleie og prøvetakning, for de 

hjemmeboende som ikke klarer å komme seg på legekontoret.
- Få vikarer med medisindelegasjon, ofte ufaglærte på. Mer arbeid for personell med 

kompetanse.
- Ferie, uten sykepleiere på kveld. Utrygghet om det oppstår medisinavvik, osv
- Økt sykefravær pga. økt arbeidspress og frustrasjonen blant de ansatte øker.
- Leder: Ingen avdelings leder i hjemmesykepleien, ny leder utlyst på 1.dag pr uke. 

Dette må være for lite? Overtid 3-4 dager i uken hver uke, ikke gjennomført 
medarbeider samtaler.
Kan vi som kommune være bekjent av at vi ikke tar ansvar for våre ansatte?

- Kreftsykepleien: Mangler bil, vanskeliggjør arbeidsforhold og mindre tid til 
pasientene. Tatt ut i ordinær pleie som fører mindre tid til kreft/lindring
Økt overtidsbruk. Forskyve vakter/overtid ved cellegiftkurer som må tas på spesielle 
dager.

- Signalene fra de ansatte er entydig vi kan ikke vente med ei økning av bemanning.

Skjervøy Arbeiderparti ønsker at rådmannen og leder for helse og omsorg redegjør for 
situasjonen og kommer med en plan for hvordan vi kan øke bemanningen. 

Kan ordfører redegjøre for planene for å bedre bemanningen i Helsesektoren?

Rådmannen og helse- og omsorgssjefen svarte (punktvis gjengitt)
- Problematikken er kjent, og ble blant annet meldt skriftlig av leder for hjemmetjenesten i 

mai 2013 og januar 2014. Det var også tema ifm økonomirapporteringen våren 2013 og 
hvor det ble anbefalt å øke bemanningen med en sykepleier ekstra. Det ble behandlet i 
budsjettarbeidet høsten 2013, men ikke prioritert. 

- Det er riktig at det må leies inn ekstra personal på dag og kveldsvakter, samt dagtid helg.
- Samhandlingsreformen medfører flere og mer pleietrengende pasienter til virksomheten
- Ifm ferieturnusen mangler det vikarer med sykepleierkompetanse i andre feriepulje, 

derfor er det kun satt opp sykepleiere på dagtid. Dette er uheldig, og det arbeides med 
saken.

- Ikke egen bil til kreftsykepleieren, dette er vurdert men ikke funnet rom til de rundt 
80.000 pr. år det vil koste. 

- Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge opp hjemmetjenesten med nok folk. En 
bruker i hjemmetjenesten koster ca 200.000 mens samme brukeren i institusjon koster
over en million.

- Helse- og omsorgssjefen ber om at det opprettes en ny stilling som sykepleier 
umiddelbart i økonomirapporteringa



Spørsmål fra Kari-Ann Olaisen (KP) angående fibertilbudet på Skjervøy tettsted
- IKT-leder i Nord Troms, Tom Eirik Jensen svarte at 3Net ikke har planer om å bygge ut

fiber til privatboliger på Skjervøy de nærmeste to årene. 
- Politikernes mulighet ligger i å påvirke alle leverandører av internett om å utvide tilbudet 

på Skjervøy

Spørsmål fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 
Revidert statsbudsjetts betydning for kommunen

- Rådmannen henviste til kommuneproposisjonen som vil foreligge til neste 
formannskapsmøte og rådmannen vil orientere da

Revisjonen påpeker at kommunen burde tapsavskrive et større beløp fra utestående fordringer 
enn det kommunen har regnskapsført

- Økonomisjefen bekrefter dette, men at dette vil bli ryddet opp i og at utestående 
fordringer heretter vil bli fortløpende fulgt opp

                                        



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

30/14 Vurdering av ansvarliggjøring 2011/2343

31/14 Deling av eiendommen 57/22 i Arnøyhamn 2013/3037

32/14 Søknad om deling av eiendommen 58/3 
beliggende i Simavågen på Kågen

2014/1146

33/14 Deling av eiendommen gnr 3 bnr 5 og 6 på 
Haukøya

2012/4549

34/14 Deling av eiendommen 59/1 i Langfjord 2013/2572

35/14 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 
Storelv gnr. 66 bnr. 8

2014/1071

36/14 Deling av eiendommen 47/7 på Vorterøya 2013/3442

37/14 Anbudsprosess kjøp av vaskeritjeneste 2014/161

38/14 Retningslinjer for tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket

2014/1066

39/14 Referatsaker

RS 27/14 BØP-rapport 2014 # 3 2014/1641

RS 28/14 Nikkeby: Søknad om utslippstillatelse og 
innlegging av vann gnr 68 bnr 66

2011/3569

RS 29/14 Havnegata 38: oppføring ensilasjetank, tilbygg og 
rørgjennomføringer.

2010/5687

RS 30/14 Nedre Ringveg 21: søknad om bruksendring fra 
verksted til hoveddel bolig gnr 69 bnr 290.

2014/1357

RS 31/14 butikkveien 41: søknad om oppføring av tilbygg 
til bruk som inngangsparti og soverom.

2014/1215

RS 32/14 Årviksand: Søknad om bruksendring av låve til 
fritidsbolig gnr 64 bnr 32 .

2014/842

RS 33/14 Tillatelse etter forurensningsloven 2013/4229

RS 34/14 Revidering av Reguleringsplaner 2013/431

RS 35/14 Ringvegen i Årviksand: Søknad om oppføring av 
tilbygg gnr 64 bnr 60

2014/1477

RS 36/14 Akkarvik: søknad om oppføring av naust på 
fradelt tomt gnr 60 bnr 3.

2014/664

RS 37/14 Søknad om: bygg for betjening av diesel til båter, 
samt pumpehus og lager gnr 69 bnr 1 Havnegata

2014/1169



30/14 Vurdering av ansvarliggjøring

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Skjervøy kommune vurderer det ikke som formålstjenlig å forfølge konkursen i Skjervøy 

Sjømat AS rettslig. 
- Formannskapet tar anbefalingen til orientering

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

- Ingrid Lønhaug (SV) ba om å få vurdert sin habilitet da hun har vært – og er –
styremedlem i Skjervøy fiskeriutvikling AS. Gjelder også Einar Lauritzen og Torgeir 
Johnsen som er hhv styremedlem og styreleder i selskapet. 

- De tre enstemmig erklært inhabil og fratrådte i saken – hhv Pål Mathiesen, Kjell Arne 
Sørensen og Irene Toresen tok sete i deres sted. (Irene Toresen fikk permisjon kl 1530 
og fratrådte før avstemming.)

- Leif-Peder Jørgensen (SP) enstemmig valgt som setteordfører

Protokolltilførsel fra Einar Lauritzen (AP):
- Skjervøy AP vil ha protokolltilførsel da representanten Einar Lauritzen ikke anser seg 

som inhabil i saken. 

Møtet lukkes ihht i Offl § 15,2 mens styreleder i Skjervøy fiskeriutvikling og ordfører, Torgeir 
Johnsen, orienterte formannskapet om saken. 

Utsettelsesforslag fra Kjell Arne Sørensen (KP)

Vedtak:

Utsettelsesforslaget vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

31/14 Deling av eiendommen 57/22 i Arnøyhamn

Teknisk sjefs innstilling

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av tilleggsareal på 10 da fra
eiendommen 57/22 i Arnøyhamn på Arnøya som omsøkt.

Det forutsettes at ved utgåing av parsell skal allmenn bruk av vei over eiendommen til 
fotballbane sikres.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



32/14 Søknad om deling av eiendommen 58/3 beliggende i Simavågen på 
Kågen

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad og godkjenner fradeling av to tilleggstomter på henholdsvis 560 
kvm og 200 kvm fra eiendommen gnr. 53 bnr. 8 som tilleggsareal til eiendomstomtene gnr. 53 
bnr. 29 og gnr. 53 bnr. 30 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at fradelingene ikke berører dyrka eller dyrkbar jord, og at 
eiendommen har liten eller ingen landbruksmessig interesse, og at fradelingene ikke får 
landbruksmessige konsekvenser for eiendommen.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

33/14 Deling av eiendommen gnr 3 bnr 5 og 6 på Haukøya

Teknisk sjefs innstilling

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av en parsell på 3000 kvm 
fra eiendommen 3/ 5 og 6 på Haukøya som omsøkt under følgende forutsetninger:

 Den fradelte parsell må ikke inngjerdes eller det på annen må skapes stengsler for den 
allmenne frie ferdsel i området.

 Det skal ikke utføres nye tiltak på eiendommen  

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

34/14 Deling av eiendommen 59/1 i Langfjord

Teknisk sjefs innstilling

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en teig på ca 440 da fra
eiendommen 59/1 i Langfjorden på Arnøya som omsøkt under følgende forutsetninger:



 Merknadene fra landbruksetaten og reinbeitedistriktet blir fulgt.
 Det må søkes om avkjørseltillatelse fra Statens vegvesen på vanlig måte.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

35/14 Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storelv gnr. 66 bnr. 8

Teknisk sjefs innstilling:

Formannskapet viser til søknad om konsesjon og innvilger Odd-Johan Jacobsen konsesjon for 
erverv av eiendommen gnr. 66 bnr. 8 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen har mindre landbruksmessig interesse. Det 
har ikke vært landbruksdrift på eiendommen siden 1971. Eiendommen sammen med de andre 
boligeiendommene utover mot Hellnes er fraflyttet. Veien utover mot Hellnes er rasutsatt og har 
de senere år ikke blitt snøbrøytet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Fellesforslag: 
- siste setning i innstillingen er feil og strykes, da det brøytes på strekningen 

Vedtak:

Med endringsforslaget, innstillingen enstemmig vedtatt



36/14 Deling av eiendommen 47/7 på Vorterøya

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en tomt på 500 kvm fra
eiendommen 47/7 på Vorterøya.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

37/14 Anbudsprosess kjøp av vaskeritjeneste

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:
Med bakgrunn i saksopplysninger og vurdering i saken anbefaler rådmannen å inngå kontrakt 
med Breeze Troms etter alternativ 3. Kontraktstiden er, i henhold til vårt konkurransegrunnlag, 
på 3 år med opsjon på 1 år.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
- Saken utsettes. Det undersøkes om det er mulig å ta en ny anbudsrunde uten 

konsekvenser fra KOFA

Administrativ merknad: 
- Det forutsettes at tilbudet fra Breeze Troms inkluderer henting og levering tre ganger pr 

uke, som vaskeriet muntlig har bekreftet 

Vedtak:

Utsettelsesforslaget falt mot en stemme. 

Innstillingen – med administrativt tillegg – enstemmig vedtatt



38/14 Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Skjervøy 
kommune Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2014- 2016. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Skogbrukssjef (for N-Troms unntatt Kvænangen) Åsmund Austarheim orienterte i saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

39/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 19.05.2014 

Behandling:

Ad RS 27/14, BØP rapport 2014
- Punkt 16 – forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)

Sykestuekompensasjon: 
Det nedsettes ei politisk pressgruppe av politikere som skal jobbe for å sikre fortsatt 
sykestuedrift i Skjervøy kommune. Gruppa skal bestå av en politiker fra hvert parti og 
samarbeide med den kommunale arbeidsgruppa som består av fagfolk. Pressgruppa 
konstituerer seg sjøl, og gruppas leder blir bindeledd mellom de to gruppene. 

Vedtak:

Ad RS 27/14, punkt 16 – Forslaget enstemmig vedtatt. 

Referatsakene anses referert og behandlet



RS 27/14 BØP-rapport 2014 # 3 2014/1641

RS 28/14 Nikkeby: Søknad om utslippstillatelse og innlegging av vann gnr 68 
bnr 66 2011/3569

RS 29/14 Havnegata 38: oppføring ensilasjetank, tilbygg og 
rørgjennomføringer. 2010/5687

RS 30/14 Nedre Ringveg 21: søknad om bruksendring fra verksted til 
hoveddel bolig gnr 69 bnr 290. 2014/1357

RS 31/14 butikkveien 41: søknad om oppføring av tilbygg til bruk som 
inngangsparti og soverom. 2014/1215

RS 32/14 Årviksand: Søknad om bruksendring av låve til fritidsbolig gnr 64 
bnr 32 . 2014/842

RS 33/14 Tillatelse etter forurensningsloven 2013/4229

RS 34/14 Revidering av Reguleringsplaner 2013/431

RS 35/14 Ringvegen i Årviksand: Søknad om oppføring av tilbygg gnr 64 bnr 
60 2014/1477

RS 36/14 Akkarvik: søknad om oppføring av naust på fradelt tomt gnr 60 bnr 
3. 2014/664

RS 37/14 Søknad om: bygg for betjening av diesel til båter, samt pumpehus 
og lager gnr 69 bnr 1 Havnegata 2014/1169


