
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 

Dato: 16.03.2016 

Tidspunkt: 10:15 – Møtet hevet 18:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 

Irene Toresen VARAORDFØRER AP 

Øystein Skallebø MEDLEM AP 

Åshild Hansen MEDLEM AP 

Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 

Maria Jørgensen Andersen 

(permisjon fra 17:30) 

MEDLEM KRF/KP 

Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 

Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 

Kurt Michalsen (permisjon fra 

12:00) 

MEDLEM KP 

Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 

Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 

Torgeir Johnsen MEDLEM SP 

Hanne Nygaard Høgstad 

(permisjon fra 14.30) 

MEDLEM SP 

Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 

Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 

Arne Nilssen MEDLEM FRP 

Vidar Langeland MEDLEM FRP 

Reidar Mæland MEDLEM H 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Paul Stabell Jørn Cato Angell FRP 

Elisabeth Høyer (fra 12:00) Kurt Michalsen KRF/KP 

Stein-Anton Pedersen (fra 

14.30) 

Hanne Nygaard Høgstad SP 

   

 

  



 

Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  

Merknader til sakslista: 
- PS 4/16 behandles rett før PS 8/16, disse behandles sist i møtet. 

- Sak PS 5/16 flyttes til etter kl 12:00. 

- Søknad om permisjon: Hanne Høgstad fra 14.30 

- Kommet inn fire interpellasjoner. 

- Reidar Mæland(H) har to spørsmål til administrasjonen. 

 Med merknader, sakslisten godkjent.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Cissel Samuelsen Rådmann 

Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 

Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 

Espen Li Økonomisjef 

Sissel Moksnes Fagforbundet 

Kathrine Kaasbøll 

Hanssen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

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   Ingrid Lønhaug   Vidar Langeland 

 



Orientering ang Årvikbruket AS 

Styreleder Kurt Michalsen redegjorde for status angående vedtaket som ble gjort i 

kommunestyret 21.oktober 2015. 

 

Arbeidet med vedtaket er i gang, og styret ønsker å legge frem forslag for hvordan saken kan 

løses i ordinær generalforsamling i juni 2016. 

 

Orientering: Juridisk vurdering Skjervøy Sjømat AS 
Rådmannen orienterte i saken. Ansvarlig advokat har bedt om utsettelse på den juridiske 

vurderingen. Saken er mer omfattende enn først antatt, og det ventes derfor enda på en del 

avklaringer fra eksterne parter. Kommunestyret vil bli orientert når den juridiske vurderingen 

foreligger.  

 

Språkkommune 

Reidar Mæland(H) ønsker svar på om det er relevant for Skjervøy kommune å sende søknad om 

tilskudd til språkkommune i 2017. Kultur- og undervisningssjefen forklarte at prosjektet ble 

vurdert, men et av kriteriene var for eksempel dårlig dekning av lærere. Dette er ikke tilfellet for 

Skjervøy kommune. Skjervøy kommune er i tillegg allerede med i to andre prosjekter som er av 

lik natur. 

 

Invitasjon samferdselsministeren 

Er det mulig å kunne invitere samferdselsministeren for samtale rundt samferdselsproblemene i 

kommunen. Rådmannen tar informasjonen videre, men kan ikke svare på dette per nå.  

 

 

   

  



                                      Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Oppfølging K-styresak PS 52/15 - Årvikbruket 

AS 

  

O Oppfølging K-styresak PS 52/15 - Juridisk 

vurdering Skjervøy Sjømat 

  

PS 2/16 Igangsetting  - omstillingsprosjekt  2016/103 

PS 3/16 Kommunereform - siste fase før endelig vedtak  2015/71 

PS 4/16 Anmodning om bosetting for 2017 og 

konsekvenser av vedtak 

 2015/1427 

PS 5/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern  2016/107 

PS 6/16 Lokalisering av ny barnehage på Prestegårdsjorda  2015/78 

PS 7/16 Opprettelse av ei ekstra småbarnsavdeling   

PS 8/16 Oppføring av utleieleiligheter i kommunal regi  2015/1028 

PS 9/16 Opprettelse av byggekomite  2016/97 

PS 10/16 Mandat - miljøgruppe  2016/115 

PS 11/16 Suppleringsvalg div. utvalg  2015/722 

PS 12/16 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2016  2015/1353 

PS 13/16 Byggelån fra kommunen 1,2 mill X 2015/1353 

PS 14/16 Interpellasjoner   

PS 15/16 Referatsaker   

RS 1/16 Regional plan for handel og service 2015 - 2024  2016/24 

RS 2/16 regional kompetanseplan 2016 - 2019 - revidert m 

Skjervøy 

 2016/105 

RS 3/16 protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 

26.01.16 

 2015/65 

RS 4/16 Årsmøteuttalse fra Skjervøy Høyre- Fiskeri og 

havbrukspolitikk 

 2015/658 

RS 5/16 Søknad om etterlønn  2015/1325 

RS 6/16 Ettergodtgjøring for ordfører  2015/1325 

 

 

Oppfølging K-styresak PS 52/15 - Årvikbruket AS 

Oppfølging K-styresak PS 52/15 - Juridisk vurdering Skjervøy Sjømat 

  



PS 2/16 Igangsetting  - omstillingsprosjekt 2016/103 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 02.03.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Administrasjonsutvalget anbefaler Skjervøy kommunestyre å godkjenne forelagte plan for et 

omstillingsprosjekt.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Forslag om endret oppstart av prosjektet fremmet Reidar Mæland på vegne av Høyre:  

 Omstillingsprosjektet utsettes. Det gjøres en ny vurdering av prosjektet ved budsjett- og 

økonomiplanen 2017-2020 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling mot forslaget til Høyre: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot fire stemmer. 

Vedtak: 

Skjervøy kommunestyre godkjenner forelagte plan for et omstillingsprosjekt.  

 

Rådmannens innstilling: 

Administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 

Administrasjonsutvalget anbefaler Skjervøy kommunestyre å godkjenne forelagte plan for et 

omstillingsprosjekt.  

 

PS 3/16 Kommunereform - siste fase før endelig vedtak 2015/71 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Tilleggsforslag til punkt 1 i rådmannens innstilling fra KrF/KP, SV og AP; fremmet av Ingrid 

Lønhaug(SV): 

 Skjervøy kommunestyre bemerker imidlertid at prosessen i sluttfasen tar altfor kort tid 

og at innbyggerne kan få liten til å reflektere og sette seg inn i saken.  

 

Votering:  

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

- Tillegg til punkt 1 i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 



Vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre godkjenner forslag til tidsplan for gjennomføring av 

kommunereform fram mot endelig vedtak 15. juni. Skjervøy kommunestyre bemerker 

imidlertid at prosessen i sluttfasen tar altfor kort tid og at innbyggerne kan få liten til å 

reflektere og sette seg inn i saken.  

2. For å ivareta innbyggerinvolvering gjennomføres rådgivende folkeavstemning onsdag 

25.5.16. 

3. Innbyggere som fyller 16 år i 2016 kan avgi stemme. 

4. Valgstyret delegeres ansvar for den praktiske gjennomføringa, herunder fullmakt til 

utforming av stemmesedler.  

5. Kostnader for gjennomføring av folkeavstemming dekkes av eksterne midler avsatt til 

kommunereformen. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre godkjenner forslag til tidsplan for gjennomføring av 

kommunereform fram mot endelig vedtak 15. juni. 

2. For å ivareta innbyggerinvolvering gjennomføres rådgivende folkeavstemning onsdag 

25.5.16. 

3. Innbyggere som fyller 16 år i 2016 kan avgi stemme. 

4. Valgstyret delegeres ansvar for den praktiske gjennomføringa, herunder fullmakt til 

utforming av stemmesedler.  

5. Kostnader for gjennomføring av folkeavstemming dekkes av eksterne midler avsatt til 

kommunereformen. 

 

PS 4/16 Anmodning om bosetting for 2017 og konsekvenser av vedtak 

2015/1427 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Endringsforslag av punkt 3 i rådmannens innstilling fra AP, SV og KrF/KP; fremmet av Pål 

Schreiner Mathiesen(SV): 

 Skjervøy kommune gir rådmann fullmakt til å kjøpe 2 boliger innenfor markedspris. 

 

Utsettingsforslag til punkt 2 i rådmannens innstilling fremmet av Peder André Amundsen: 

 Punkt 2 utsettes til junimøtet. 

 

Forslag til vedtak fra FRP, fremmet av Vidar Langeland 

 Skjervøy kommune vedtar å bosette 10 flykninger i 2016 og 2017. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling mot forslag fra FRP 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Votering: 

- Utsettelsesforslag av punkt 2 i rådmannens innstilling, vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Votering: 



- Endringsforslaget av punkt 3 fra AP, SV og KrF/KP mot rådmannens innstilling: 

- Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Skjervøy kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om bosetting av 20 flyktninger i 

2017. 

2. Skjervøy kommune gir rådmann fullmakt til å kjøpe 2 boliger innenfor markedspris. 

 

Opprinnelig punkt 2 i rådmannens innstilling utsettes til junimøtet. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Skjervøy kommune imøtekommer IMDI`s anmodning om bosetting av 20 flyktninger i 

2017. 

2. Skjervøy kommune vedtar å kunne bosette 2 enslige mindreårige som en del av vedtak 

om bosetting av 20 flyktninger for 2016 slik at totalt antall bosatte ikke overstiger 20 

personer. 

3. Skjervøy kommune gir rådmann fullmakt til å kjøpe 2 boliger. Lånekostnader skal i sin 

helhet dekkes av leietakere ved husleie.  

 

PS 5/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern 2016/107 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «barnevernstjenesten» til 

orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 8. 

3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 01.05.2016. 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «barnevernstjenesten» til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 8. 

3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 01.05.2016. 

 



PS 6/16 Lokalisering av ny barnehage på Prestegårdsjorda 2015/78 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Forslag fra FRP fremmet av Vidar Langeland: 

 Barnehagen legges til forlengelsen av verftsveien. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling mot forslaget til FRP: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 5 stemmer.  

Vedtak: 

1. Det anbefales at en ny barnehage bygges på Prestegårdsjorda 

2. Utarbeidelse av forprosjekt framskyndes ett år og påbegynnes vår 2016. Kostnadene for 

dette tas inn i revidert budsjett juni 2016. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Det anbefales at en ny barnehage bygges på Prestegårdsjorda 

2. Utarbeidelse av forprosjekt framskyndes ett år og påbegynnes vår 2016. Kostnadene for 

dette tas inn i revidert budsjett juni 2016. 

 

 

PS 7/16 Opprettelse av en midlertidig småbarnsavdeling 2015/78 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Utvide barnehagetilbudet med en midlertidig småbarnsavdeling fra 1. september 2016. 

2. Utvidelsen gjelder rett til plass for barn født 2015 i september og oktober. 

3. Kostnadene for midlertidig småbarnsavdeling må innarbeides i budsjettet juni 2016. 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak 

1. Utvide barnehagetilbudet med en midlertidig småbarnsavdeling fra 1. september 2016. 

2. Utvidelsen gjelder rett til pass for barn født 2015 i september og oktober. 

3. Kostnadene for midlertidig småbarnsavdeling må innarbeides i budsjettet juni 2016. 

 



PS 8/16 Oppføring av utleieleiligheter i kommunal regi 2015/1028 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Ordfører innvilget permisjon fra 16:15. Varaordfører trer inn som ordfører i denne saken. Peder 

André Amundsen enstemmig valgt som settevaraordfører. 

 

Forslag til nye punkt fra AP, SV og KrF/KP, fremmet av Øystein Skallebø(AP): 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for å bygge boliger i Arnøyhamn gjennom 

OPS 

3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens prissystem for utleieboliger og legge 

saken frem for politisk behandling.  

 

Tilleggsforslag fra Høyre, fremmet av Reidar Mæland(H): 

 Kommunestyret ber rådmannen vurdere innkjøp av prosjektledelse ut i fra et faglig og 

økonomisk grunnlag som et alternativ til ansettelse av prosjektleder. 

 

Det forutsettes at utleieinntektene dekker fullt ut finans- og driftskostnadene for 

utleieboligene. 

 

Rådmannen bes legge fram et forslag/plan for økning av de kommunale satsene for utleie 

av kommunale boliger som står i forhold til markedsprisen for utleie av boliger i 

Skjervøy kommune.  

  

Votering:  

Rådmannens innstilling mot forslaget fra Høyre: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 8 stemmer.  

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra AP, SV, KrF/KP: 

- Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Det igangsettes prosjektering av 6-8 utleieenheter for delt på 2-4 hybler og 4-6 

leiligheter. Prosjektet utføres i kommunal regi, der kommunen er eier og driver av disse 

boenhetene.  

 

Boligene blir oppført i Holendervika boligfelt. En ser for seg å ta i bruk 3 ordinære 

tomter til formålet, for dernest og dele dem i 2 likens tomter.  

 

Det søkes om tilskudd og lån fra husbanken som baserer seg på allerede prosjekterte 

utleieboliger. Parallelt med søknad om tilskudd og lån legges byggeprosjektet ut på 

Doffin. 

 

Skjervøy kommune utlyser ledig stilling som Prosjektleder med ansettelse august.  

 

Teknisk sjef ser for seg at den nyopprettede byggekomiteen får brede fullmakter for å 

igangsette utbyggingen av 6-8 utleieboliger/hybler innenfor en ramme på 15.000.000,-  

 

Økte lånekostnadene innarbeides i rev. budsjett i juni. 

 



2. Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for å bygge boliger i Arnøyhamn gjennom 

OPS 

3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens prissystem for utleieboliger og legge 

saken frem for politisk behandling.  

 

Rådmannens innstilling 

Det igangsettes prosjektering av 6-8 utleieenheter for delt på 2-4 hybler og 4-6 leiligheter. 

Prosjektet utføres i kommunal regi, der kommunen er eier og driver av disse boenhetene.  

 

Boligene blir oppført i Holendervika boligfelt. En ser for seg å ta i bruk 3 ordinære tomter til 

formålet, for dernest og dele dem i 2 likens tomter.  

 

Det søkes om tilskudd og lån fra husbanken som baserer seg på allerede prosjekterte 

utleieboliger. Parallelt med søknad om tilskudd og lån legges byggeprosjektet ut på Doffin. 

 

Skjervøy kommune utlyser ledig stilling som Prosjektleder med ansettelse august.  

 

Teknisk sjef ser for seg at den nyopprettede byggekomiteen får brede fullmakter for å igangsette 

utbyggingen av 6-8 utleieboliger/hybler innenfor en ramme på 15.000.000,-  

 

Økte lånekostnadene innarbeides i rev. budsjett i juni. 

 

PS 9/16 Opprettelse av byggekomite 2016/97 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Forslag til vedtak fra AP, KrF7KP og SV, fremmet av Åshild Hansen(AP): 

 Kommunestyret delegerer til formannskapet å velge byggekomite. 

Forhold som bør utredes: 

1. Er det hensiktsmessig at ordfører er leder av en byggekomite? 

2. Skjervøy kommune har flere store prosjekter som skal realiseres i planperioden. Vil 

det bli ei for stor belastning på medlemmene å ha bare en byggekomite? 

 

Forslag til politikerrepresentant fremmet av Rolf Egil Larsen(SP). 

 Torgeir Johnsen 

Votering:  

Rådmannens innstilling mot forslaget til AP, KrF/KP og SV: 

- Forslaget fra AP, KrF/KP og SV enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å velge byggekomite. 

 

Forhold som bør utredes: 

1. Er det hensiktsmessig at ordfører er leder av en byggekomite? 

2. Skjervøy kommune har flere store prosjekter som skal realiseres i planperioden. Vil 

det bli ei for stor belastning på medlemmene å ha bare en byggekomite? 

 



Rådmannens innstilling 

Skjervøy kommune oppretter en fast byggekomite for alle større byggprosjekt i kommunal regi. 

Byggekomiteen skal ha mandat til å følge opp et byggeprosjekt fra A til Å etter at Skjervøy 

kommunestyre har fastsatt rammebetingelse for prosjektet. Byggekomiteen rapporterer direkte 

til kommunestyre. 

 

Skjervøy kommunes faste byggekomiteen skal bestå av:  

 

(Leder)    Ordfører    

(Medlem)   2 Politikker 

(Medlem)    Teknisk sjef    

(Medlem)   Etatsleder ihht type bygg     

(Sekretær)    Prosjektleder 

 

  



PS 10/16 Mandat - miljøgruppe 2016/115 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Forslag til vedtak fra KrF/KP, AP og SV fremmet av Peder André Amundsen: 

1. Miljøgruppa skal velges og gis arbeidsmandat av kommunestyret. 

2. Gjennom sitt arbeid skal miljøgruppa ha fokus på og bekjempe forsøpling og forurensing 

i det ytre miljø i hele kommunen. 

3. Miljøgruppa kan også ta opp estetiske spørsmål og utfordringer og i sin ytterste 

konsekvens bringe disse inn for politisk behandling. 

4. Samarbeid med gårdeiere/virksomheter skal prioriteres for å finne gode løsninger på 

opprydding og tiltak som gjør kommunen vår ren og pen. 

5. Barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger skal inviteres med i arbeidet. 

6. Miljøgruppa kan henvise og fremme saker til administrativ eller politisk behandling. 

7. Miljøgruppa kan på vegne av kommunen søke midler til ulike tiltak og prosjekt som 

fremmer miljøet og prioritere tiltak. Miljøgruppa kan også være en pådriver i saker der 

søknader må samordnes.  

8. Miljøgruppa skal ha rett til å uttale seg til fremtidige planer.  

 

Votering: 

Rådmannens innstillingen mot forslaget fra KrF/KP, AP og SV. 

- Forslaget fra KrF/KP, AP, og SV vedtatt mot 8 stemmer.  

 

Vedtak: 

1. Miljøgruppa skal velges og gis arbeidsmandat av kommunestyret. 

2. Gjennom sitt arbeid skal miljøgruppa ha fokus på og bekjempe forsøpling og forurensing 

i det ytre miljø i hele kommunen. 

3. Miljøgruppa kan også ta opp estetiske spørsmål og utfordringer og i sin ytterste 

konsekvens bringe disse inn for politisk behandling. 

4. Samarbeid med gårdeiere/virksomheter skal prioriteres for å finne gode løsninger på 

opprydding og tiltak som gjør kommunen vår ren og pen. 

5. Barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger skal inviteres med i arbeidet. 

6. Miljøgruppa kan henvise og fremme saker til administrativ eller politisk behandling. 

7. Miljøgruppa kan på vegne av kommunen søke midler til ulike tiltak og prosjekt som 

fremmer miljøet og prioritere tiltak. Miljøgruppa kan også være en pådriver i saker der 

søknader må samordnes.  

8. Miljøgruppa skal ha rett til å uttale seg til fremtidige planer.  

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Miljøgruppas hovedmål er å arbeide mot forsøpling og forurensing i det ytre miljøet i 

hele kommunen. 

2. Miljøgruppa skal søke samarbeid med gårdseiere/virksomheter for å finne gode tiltak 

som gjør kommunen ryddig og pen. 

3. Miljøgruppa skal invitere barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger med i arbeidet. 

4. På vegne av kommunen kan miljøgruppa søke midler til ulike tiltak og prosjekt som 

fremmer miljøet. 

5. Miljøgruppa kan fremme saker til politisk behandling, og den kan også uttale seg i 

forhold til framtidige planer som er relevante ift gruppas hovedmål. 



 

PS 11/16 Suppleringsvalg div. utvalg 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Forslag lagt frem i møte av valgnemda v/ Peder André Amundsen 

 Representanter til AMU: 

Finn Konst (FRP) – Fast representant 

Torgeir Johnsen (SP) – Vararepresentant 

 

 Kommunalt råd for funksjonshemmede: 

Inger Brækkan 

May Britt Klevstad 

 

 Til Styret i Nord-Troms Friluftsråd: 

Frode Langstrand – Fast representant 

Marte Kristine Olsen - Vararepresentant 

 

- Forslaget fra valgnemnda enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Representanter til AMU: 

Finn Konst (FRP) – Fast representant 

Torgeir Johnsen (SP) – Vararepresentant 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmede: 

Inger Brækkan 

May Britt Klevstad 

 

Til Styret i Nord-Troms Friluftsråd: 

Frode Langstrand – Fast representant 

Marte Kristine Olsen - Vararepresentant 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i møte.  

 

PS 12/16 Rebudsjettering av investeringsprosjekter 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar regulering i tråd med budsjettskjemaer datert 25.02.16 
 



Rådmannens innstilling 

 Kommunestyret vedtar regulering i tråd med budsjettskjemaer datert 25.02.16 

 

PS 13/16 Byggelån fra kommunen 1,2 mill 2015/1353 

  



PS 14/16 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

 

 Interpellasjon fra Paul Stabell (FRP) ang. Lerøys kloakkavgift. 

Spørsmål: Vi ønsker å få besvart spørsmål på hvorfor Lerøy har spesiell avtale på kloakkavgift?  

 

Rådmannen svarte: Dette spørsmålet har vært svart på mange ganger. Det ble ved etableringen 

av Lerøy gjort en avtale på en fast pris på kloakkavgift på kr 75 000,-. Dette er noe som vil bli 

endret etter den nye gebyrforskriften for vann- og avløp er på plass. Arbeidet med forskriften er 

påbegynt.  

 

Forslag til vedtak fremmet av Paul Stabell(FRP): Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å 

vurdere innkjøp av nødvendig bistand for å sluttføre gebyrregulativet for vann og avløp. 

 

Votering:  

- Forslaget til Paul Stabell enstemmig vedtatt.  

 

 

 Interpellasjon fra Paul Stabell(FRP) angående kjøredagbøker. 

Spørsmål: Når skal innføring av kjøredagbok tre i kraft? 

 

Rådmannen svarte: Det stemmer at dette skulle bli innført i 2016. Det ble i februar 2016 sendt ut 

mail til alle ansatte der det ble presisert retningslinjer for bruk av arbeidsgivers bil. Rådhusbilen 

har kjøredagbok. Slik det blir forstått er hovedgrunnen til ønske om kjøredagbok et ønske om 

kontroll over bruken alle kommunale biler. Konsekvensen av dette er mistillit mellom ansatte og 

leder, det vil også gi merarbeid i form av internt kontrollarbeid. Elektronisk kjøredagbok gir en 

merkostnad, det er også strenge retningslinjer i forhold til arbeidsmiljøloven og 

personvernloven. 

 

 Interpellasjon fra Rolf Egil Larsen(SP) angående bredbåndstilbudet i Skjervøy 

kommune: 

Trekker interpellasjonen og ønsker at den skal tas opp i kommunestyremøte i mai 2016.  

 

 

 Interpellasjon fra Pål Schreiner Mathiesen(SV) og Åshild Hansen(AP) angående 

rekruttering av sykepleiere. 

Spørsmål: 

Kan ordføreren redegjøre for situasjonen? 

 

Rådmannen svarte: Sykepleiermangelen gjelder dessverre for både store og små kommuner, og 

nabokommuner byr over hverandre for å få arbeidere. Problemet er at det er vanskelig å få 

vikarer for arbeidere i permisjon, samt sommervikarer. I lønnpolitisk plan er det lagt ned 

retningslinjer som gir rådmannen fullmakt til å bruke lønn som virkemiddel i rekrutteringen. Det 

planlegges tiltak for rekruttere sykepleierstudenter til sommeravviklingen.  

 

Forslag til vedtak fra Pål Schreiner Mathiesen(SV) og Åshild Hansen(AP): 

Neste kommunestyre får framlagt en sak med tiltak for rekruttering av sykepleiere. Tiltakene 

skal ha som mål å løse bemanningssituasjonen på både lang og kort sikt.  

Det forutsettes at tiltakene fortrinnsvis dekkes av eget budsjett.  



 

 

Votering: 

En representant motsatte seg behandling av vedtaket, vedtaket kan realitetsbehandles. 

- Vedtaket vedtatt mot en stemme.  

 

Vedtak: 

Angående Kloakkavgiften: 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vurdere innkjøp av nødvendig bistand for å 

sluttføre gebyrregulativet for vann og avløp. 

 

Angående sykepleiesituasjonen: 

Neste kommunestyre får framlagt en sak med tiltak for rekruttering av sykepleiere. Tiltakene 

skal ha som mål å løse bemanningssituasjonen på både lang og kort sikt.  

Det forutsettes at tiltakene fortrinnsvis dekkes av eget budsjett.  

 

 

Interpellasjonene anses besvart og behandlet. 

 

  



PS 15/16 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.03.2016  

Behandling: 

Samene enstemmig vedtatt referert.  

Vedtak: 

Referatsakene anses som referert.  

 

RS 1/16 Regional plan for handel og service 2015 - 2024 2016/24 

RS 2/16 regional kompetanseplan 2016 - 2019 - revidert m Skjervøy 2016/105 

RS 3/16 protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 26.01.16 2015/65 

RS 4/16 Årsmøteuttalse fra Skjervøy Høyre- Fiskeri og havbrukspolitikk 2015/658 

RS 5/16 Søknad om etterlønn 2015/1325 

RS 6/16 Ettergodtgjøring for ordfører 2015/1325 

 


