
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 02.06.2014
Tidspunkt: 10:15 – møtet hevet kl 16:20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen Ordfører SKKP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Ingrid Lønhaug MEDL SKSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mona Jørgensen MEDL SKH
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP
Irene Toresen Einar Lauritzen SKAP

Merknader til innkallingen:
- Representanten som skal ha innkallingen på papir må få dette
- Med merknad; innkallingen godkjent og møtet lovlig satt

Merknader til sakslista: 
- Ingrid Lønhaug vil informere om søppelaksjonen
- Ordføreren vil orientere om årsmøte i Skjervøy nærradio
- Rådmannen ber om tilbakemelding på når avklaring om ansvarliggjøring skal opp

o Svar: etter at kontrollutvalgets granskning er avsluttet
- Leif-Peder Jørgensen (SP) spør om status på prosjektene på Sandøra
- Ingrid Lønhaug ber om at den varslede saken ang TV-aksjonen tas opp
- Rådmannen ber om drøfting av kaiavtale NOFI
- Vidar Langeland ber om å få referert hovedtrekkene i kommuneproposisjon



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Espen Li Økonomisjef
Kjell-Ove Lehne Fungerende teknisk sjef
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 Ørjan Albrigtsen Irene Toresen



Status Sandøraprosjektene
Smoltanlegget:

- Planprogram Sandøra er laget og har vært på høring. Det er mottatt 10-11 sider med 
merknader som i hovedsak går på kulturminnene i området. 

- Tromsø museum har ansvaret for kulturminner under sjø, kan tidligst gjøre befaring 1. 
juli. 

- Sametinget kan ikke oppgi tidspunkt for befaring. 
- Kulturetaten (Troms fylkeskommune) har ikke meldt om ny befaring. 
- Statens vegvesen sin plan om Langbakken er lagt ut på høring over sommerferien, og vil 

bli satt opp til formannskapsbehandling ila høsten. Denne planen kan i beste fall anses 
som dispensasjonssøknad ift utgraving av kulturminner. 

Kaiavtale med NOFI
Rådmannen orienterte om forhold vedrørende kaiavtalen med NOFI. 
Kaier støttet av det offentlige kan ikke overdras til private etter nedbetalingsperiode.
Uoverensstemmelse vedrørende restbeløp på 400 000 kr, rådmannen ber om aksept for å 
avskrive halvparten av dette beløpet i en avtale med NOFI. 

- Ordfører og rådmann får fullmakt til å sluttføre forhandlingene 

Årsmøte i Skjervøy nærradio
Ordføreren orienterte ifm årsmøtet 3. juni 14

- Selskapet er insolvent og kan bli avviklet
- Kommunen er største eier og bør ta stilling til dette, men en forutsetning for videre drift 

er et revitalisert styre med en plan for omstilling

Kommuneproposisjon: 
Rådmannen orienterte i saken

- Konkrete saker er 200 mill NOK til skolehelsetjenesten og 200 mill NOK til psykiatrien
- Demografiutviklingen er største utfordring
- Det ble orientert om kommunereformen med finansielle virkemidler

Søppelaksjonen
Ingrid Lønhaug informerte

- Planlagt torsdag 5. juni, samarbeid mellom flere parter

Besøk fra Solovki
Ingrid Lønhaug orienterte: 

- Tre ungdommer kommer på utveksling neste uke



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

40/14 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 
2013

2014/1758

41/14 Fastsetting av endelige 2013-satser for tilskudd til 
private barnehager

2014/1758

42/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
sentraladministrasjonen

2013/3864

43/14 Økonomirapportering våren 2014, teknisk etat 2014/1714

44/14 Økonomirapportering med budsjettreguleringer 
fra kultur- og undervisningsetaten våren 2014

2014/42

45/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for 
helse- og omsorgsetaten våren 2014

2014/81

46/14 Balansering av økonomirapportering vår 2014 2013/3864

47/14 Investeringsrapport våren 2014 2013/3864

48/14 Medarbeiderundersøkelsen 2014/1556

49/14 Resultat bra brukerundersøkelse 2014 ved 
Skjervøy barneskole

2014/1556

50/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved 
Skjervøy ungdomsskole

2014/1556

51/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i SFO ved 
Skjervøy barneskole

2014/1556

52/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved 
Eidekroken barnehage

2014/1556

53/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Vågen 
barnehage

2014/1556

54/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Skjervøy 
kulturskole

2014/1556

55/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 teknisk etat 
byggesaksavdelingen

2014/871

56/14 Førstegangsbehandling av reguleringsforslag 
Bjørkestøl

2011/1677

57/14 Deling av eiendommen 65/1 i Nord-Rekvika 2014/1046

58/14 Referatsaker

RS 38/14 Strandveien 42: Søknad om oppføring av tilbygg 
for bruk som lager gnr 69 bnr 744

2014/1595

RS 39/14 Arnøyhamn: søknad om oppføring av naust og 
garasje på gnr 57 bnr 4

2011/1764

RS 40/14 Svar - søknad om tillatelse pyrotekniske varer 2014/1464

59/14 Statue av Leonhard Seppala 2013/3708

60/14 Oppnevning av aksjonskomité 2014 2014/1820



40/14 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2013

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding for 2013 godkjennes.

2. Overskuddet for 2013 disponeres slik: Generelt disposisjonsfond kr 1.000.000,- og resten til 
premieavviksfond. 

3. Underskuddet på selvkost kloakk dekkes inn med avgiftsøkning på kroner 750,- i 2.halvår 
2014. Resten dekkes inn i 2015.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Forslag på nytt punkt 4 fra Vidar Langeland (Frp)
- Administrasjonen legger frem en sak for kommunestyret i oktober som redegjør hvorfor 

Skjervøy kommune har så store problemer med å få utført et forsvarlig 
innfordringsarbeid siste 6-8 år, og redegjør for hva som er gjort siste måneder for å 
rydde opp i problemene med innfordringsarbeid i kommunen siden 2006-2007 og frem 
til 2013.

Vedtak:

Votering: 
- Innstillingen enstemmig bifalt. 
- Tilleggsforslaget fikk 2 stemmer og falt

41/14 Fastsetting av endelige 2013-satser for tilskudd til private barnehager

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Tilskudd til Ørneveien Naturbarnehage for 2013 fastsettes med slike endelige satser
basert på regnskap 2013: Små barn kr. 186.588,-, store barn kr. 91.616,-, og
kapitaltilskudd kr 4.588,- for alle barn.

2. Tilskudd til Årviksand barnehage for 2013 fastsettes med endelig årlig sats på 840.000,-

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 Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Fellesforslag: 
- Punkt 3 strykes

Vedtak:

Innstillingens punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.



Fellesforslaget enstemmig vedtatt, innstillingens punkt 3 strykes

42/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:
- Framlagte økonomirapport tas til etterretning, og det bes om at kommunestyret finner 

inndekning for de behov som kommer fram i skjema 2. Det vil være behov for å tilføre 
budsjettet kr 600 000.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

43/14 Økonomirapportering våren 2014, teknisk etat

Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

44/14 Økonomirapportering med budsjettreguleringer fra kultur- og 
undervisningsetaten våren 2014

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør flg vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning 
for de behov som kommer frem i skjema 2.
--- slutt på innstilling ---



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

45/14 Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og omsorgsetaten 
våren 2014

Helse- og omsorgssjefens innstilling

Formannskapet tar fremlagte økonomirapportering til etterretning og ber om at kommunestyret finner 
dekning for de behov som fremkommer på skjema 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

46/14 Balansering av økonomirapportering vår 2014

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema
datert 21.05.14

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.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

47/14 Investeringsrapport våren 2014

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:



1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med
budsjettskjema datert 19.05.14.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

48/14 Medarbeiderundersøkelsen

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

49/14 Resultat bra brukerundersøkelse 2014 ved Skjervøy barneskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen ved Skjervøy barneskole til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksopplysninger/vurdering 

Brukerundersøkelsen ved Skjervøy barneskole ble gjennomført i tiden 17. mars til 11. april 
2014. Svarprosenten var på 21,08. Den er så lav at en ikke bør gjøre entydige tolkninger eller 
endelig konklusjon av undersøkelsen.

De foreldrene som har svart for barneskolen viser stort sett tilfredshet med skolen på de områder 
det spørres om.

Undersøkelsen i grunnskolen er gjort etter utdanningsdirektoratets sitt verktøy i udir.no, mens de 
andre virksomhetene har brukt KS sin undersøkelse.

Udir sin undersøkelse sammenligner ikke med andre.

Virksomheten vil følge opp resultatene i undersøkelsen i ulike samarbeidsorgan med ansatte, 
foreldre og elever. Kommunen som arbeidsgiver og eier av virksomheten vil også følge opp 
undersøkelsene.



Det vises til en mer utdypende drøfting av undersøkelsen fra virksomhetsleder som ligger 
vedlagt. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

50/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved Skjervøy ungdomsskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen 2014 ved Skjervøy ungdomsskole 

til orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

51/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i SFO ved Skjervøy barneskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i SFO ved Skjervøy barneskole til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

52/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 ved Eidekroken barnehage

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Eidekroken barnehage til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---



Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

53/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Vågen barnehage

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Vågen barnehage til orientering.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

54/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 i Skjervøy kulturskole

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:
- Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen i Skjervøy kulturskole til 

orientering.
--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

55/14 Resultat fra brukerundersøkelse 2014 teknisk etat byggesaksavdelingen

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg. vedtak:
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelsen v/teknisk etat byggesaksavdelingen til 
orientering. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 



56/14 Førstegangsbehandling av reguleringsforslag Bjørkestøl

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til 
reguleringsplan for nytt hyttefelt på Uløya (Gnr/ Bnr. 44/ 2) bestående av plankart datert 
24.02.14 og bestemmelser, disse sist revidert hhv. 11.03.14 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) grunnet mulig inhabilitet

Vedtak:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

57/14 Deling av eiendommen 65/1 i Nord-Rekvika

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis tillatelse til fradeling av en tomt på 750 kvm fra
eiendommen 65/1 i Nord-Rekvika.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre 
arealbruksinteresser. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Ørjan Albrigtsen (KP) enstemmig erklært inhabil (bror til erverver) og fratrådte i saken. 

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 58/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Fra Irene Toresen (AP): Formannskapet ber om å få enkle tegninger, skisser eller lignende som 
illustrerer hva referatsaken handler om

Vedtak:

Med innspill fra Irene Toresen: Innstillingen enstemmig bifalt. 



RS 38/14 Strandveien 42: Søknad om oppføring av tilbygg for bruk som lager 
gnr 69 bnr 744 2014/1595

RS 39/14 Arnøyhamn: søknad om oppføring av naust og garasje på gnr 57 
bnr 4 2011/1764

RS 40/14 Svar - søknad om tillatelse pyrotekniske varer 2014/1464

59/14 Statue av Leonhard Seppala

Rådmannens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Fellesforslag ved ordfører: 
- Formannskapet er positiv til å realisere en statue av Leonard Seppala i Skjervøy 

sentrum. 
- Formannskapet ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gi lovnader om økonomisk støtte 

over næringsfondet utover kr 10 000,-

Vedtak:

Fellesforslaget enstemmig vedtatt

60/14 Oppnevning av aksjonskomité 2014

Ordførers innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

 Årets TV-aksjonsgruppe skal bestå av:
o Reidar Mæland (leder)
o Rita Mathiesen
o Sissel Østvang
o Frode Langstrand
o Astri Mæland
o Ruth Samuelsen

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2014 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


