
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 26.10.2016 
Tidspunkt: 09:15 – Møtet avsluttet 16:10 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Maria Jørgensen Andersen MEDLEM KRF/KP 
Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 
Åshild Hansen MEDLEM AP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 
Torgeir Johnsen (PS 58/16) MEDLEM SP 
Vidar Brox-Antonsen (PS 
58/16) 

MEDLEM SP 

Reidar Mæland (PS 58/16) MEDLEM H 
Ingrid Lønhaug (PS 58/16) MEDLEM SV 
Dag Hugo Lorentzen (PS 
58/16) 

MEDLEM SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Dag Hugo Lorentzen Hanne Nygaard Høgstad SP 
Finn Konst Arne Nilssen FRP 
Lise Roman Pål Schreiner Mathisen AP 
Ellen Reiersen (PS58/16) Torgeir Johnsen SP 
   

 
  



 
Merknader til innkallingen: Ingen, møtet lovlig satt.  
Merknader til sakslisten: 

- Sak 58/16 behandles kl 09:30 pga. innkalling av vara.  
 Med merknader, sakslisten enstemmig godkjent.  

 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Espen Li Økonomisjef 
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  Maria Jørgensen Andersen   Rolf Egil Larsen 
 
 



Kort informasjon om budsjett 
Rådmann Cissel Samuelsen orienterer om status for budsjettarbeidet i Skjervøy kommune, 
samt hvordan kommunen ligger i forhold til foreslått statsbudsjett.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Kort informasjon om budsjett   
PS 50/16 Økonomirapportering høst 2016  2015/1353 
PS 51/16 Investeringsrapport høst 2016  2015/1353 
PS 52/16 Eierskapsmelding Skjervøy kommune  2016/495 
PS 53/16 Søknad om selvskyldnergaranti for lån  2015/1353 
PS 54/16 Søknad om selvskyldnergaranti for lån  2015/1353 
PS 55/16 Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy 

kommune - behandling av pkt 2 i rådmannens 
innstilling fra k-styremøtet i juni 2016. 

 2016/138 

PS 56/16 Politisk behandling: Plan for forvaltningsrevisjon  2016/107 
PS 57/16 K-sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale 

pr. 1.1.2016 
 2016/107 

PS 58/16 Juridisk vurdering av styreansvar ift Skjervøy 
Sjømat AS 

 2015/936 

PS 59/16 Kommunal planstrategi 2016-2019 - prosessplan  2016/475 
PS 60/16 Oppføring av flytebrygge i indre havn til bruk for 

redningsskøyta/andre 
 2016/46 

PS 61/16 Økning av husleiesatsen ved ny inngåelse av 
husleiekontrakter 

 2016/2 

PS 62/16 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter 
om studiebibliotek 

 2016/511 

PS 63/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - 
Fastsetting av valgdag 

 2016/211 

PS 64/16 Valg av medlemmer til Skjervøy eldreråd  2015/722 
PS 65/16 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 

2017 
 2015/1353 

PS 66/16 Politisk behandling: Fratredelse fra verv i 
kommunestyret 

 2015/722 

PS 67/16 Interpellasjoner   
PS 68/16 Referatsaker   
RS 17/16 Referat fra møte i Skjervøy ungdomsråd 13.10.16  2015/85 
RS 18/16 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 22.-

23.09.16 
 2015/65 

RS 19/16 Plan mot vold i nære relasjoner - revidert august 
2016 

 2016/199 

 
 



Kort informasjon om budsjett 

 

PS 50/16 Økonomirapportering høst 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:   
 

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med 
skjema datert 30.09.2016. 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 
3. Endringer i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Rådmannen informerer om feilrapportering på ansvar 160: 

 På ansvar 160 er det feil rapportert et merforbruk på kr -376 000. Dette rettes opp til 
neste rapportering.  

 
Votering:  

- Formannskapets innstilling med administrativ retting, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med 

skjema datert 30.09.2016. 
2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 
3. Endringer i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med 

skjema datert 30.09.2016. 
2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 
3. Endringer i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

  



PS 51/16 Investeringsrapport høst 2016 2015/1353 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak:   
 
Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
reguleringsskjema og budsjettskjemaer datert 30.09.16 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
reguleringsskjema og budsjettskjemaer datert 30.09.16. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 
reguleringsskjema og budsjettskjemaer datert 30.09.16 

 

PS 52/16 Eierskapsmelding Skjervøy kommune 2016/495 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Forslag til nyt punkt 4 til rådmannens innstilling, på vegne av Ap, Sv, KrF/KP fremmet av 
Ørjan Albrigtsen(KrF/KP) 

-  På side 4 under skille monopol og konkurransevirksomhet fjernes følgende;  
Kommunen bør ha et funksjonelt skille for å unngå mistanke om brudd på det 
relevante lovverket.  

  
Habilitet:  
Hele punktet fjernes, da det er en selvfølge at valgkomité/valgnemnd gjør vurderinger 
om habilitet før forslagene fremmes.  

 
Votering rådmannens innstilling: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til nytt punkt 4: 

- Forslag til nytt punkt 4. enstemmig vedtatt.  
 
 



Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar eierskapsstrategien med vedlegg som kommunens 

verktøy for aktiv eierstyring. 
 

2. Eierskapsstrategien rulleres hvert 4 år. 
 

 
3. Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal rapportere om deres situasjon 

etter vedtatte mal innen 30.06 hvert år. 
 

4. På side 4 under skille monopol og konkurransevirksomhet fjernes følgende;  
Kommunen bør ha et funksjonelt skille for å unngå mistanke om brudd på det 
relevante lovverket.  

  
Habilitet:  
Hele punktet fjernes, da det er en selvfølge at valgkomité/valgnemnd gjør 

vurderinger om habilitet før forslagene fremmes.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar eierskapsstrategien med vedlegg som kommunens 

verktøy for aktiv eierstyring. 
2. Eierskapsstrategien rulleres hvert 4 år. 
3. Virksomheter kommunen har eierinteresser i skal rapportere om deres situasjon 

etter vedtatte mal innen 30.06 hvert år. 

 

  



PS 53/16 Søknad om selvskyldnergaranti for lån 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland på vegne av FRP: 

 Saken utsettes og menighetsrådet bes om ny vurdering av å bygge nytt menighetshus 
på dagens tomt. 

 
Votering over utsettelsesforslaget: 

- Utsettelsesforslaget falt mot 6 stemmer. 
 
Votering rådmannens innstilling:  

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr. 3.030.000,- som     

Skjervøy menighetsråd tar opp til kjøp og ombygging av nye lokaler. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 3.030.000,- med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 
3.333.000,-. 

 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 30 år 

med tillegg av 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr. 3.030.000,- som     

Skjervøy menighetsråd tar opp til kjøp og ombygging av nye lokaler. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 3.030.000,- med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 
3.333.000,-. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 30 år 
med tillegg av 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.  

  



PS 54/16 Søknad om selvskyldnergaranti for lån 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr. 1.500.000,- 

som Skjervøy Arbeidssamvirke AS tar opp til ombygging av bedriften. 
 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 1.500.000,- med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 
1.650.000,- 

 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av det nye lånet og opphører 

etter 35 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.  
Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti som avløser simpel garanti 
for eksisterende lån på kr. 7.408.330,- som Skjervøy Arbeidssamvirke AS ønsker 
bedre rente på. De øvrige betingelsene forblir uendret. 

4. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti som avløser simpel garanti 
for eksisterende lån på kr. 7.408.330,- som Skjervøy Arbeidssamvirke AS ønsker 
bedre rente på. De øvrige betingelsene forblir uendret.  

 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr. 1.500.000,- 

som Skjervøy Arbeidssamvirke AS tar opp til ombygging av bedriften.,. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 1.500.000,- med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 
1.650.000,- 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av det nye lånet og opphører etter 
35 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3.  

4. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti som avløser simpel garanti 
for eksisterende lån på kr. 7.408.330,- som Skjervøy Arbeidssamvirke AS ønsker 
bedre rente på. De øvrige betingelsene forblir uendret.  

 

PS 55/16 Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy kommune - 
behandling av pkt 2 i rådmannens innstilling fra k-styremøtet i juni 2016. 
2016/138 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Forslag fremmet på av Torgeir Johnsen på vegne av SP: 

- Arnøyhamn oppvekstsenter opprettholder dagens drift videre med 1. – 10. skole, SFO 
og barnehagetilbud.  
 
Fra 1. august 2017 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 
 



Arnøy/Laukøy: 1. - 10. klasse, skolested Arnøyhamn. Dersom ungdomsskoleelevene 
skal overføres til annen skole, må det være sammenfallende med elevenes og 
foresattes ønsker.  
 
Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted. 
 
Skjervøy/Kågen/Uløy: 8.- 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted.  

 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget til SP: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 7 stemmer. 

Vedtak: 
Arnøyhamn oppvekstsenter opprettholder dagens drift videre med 1 – 7 skole, SFO og 
barnehagetilbud. 

Fra 1. august 2017 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune:  

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn                            

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 
Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted    
 

Rådmannens innstilling 
 
Rådmannens innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak i pkt 2 fra sak 38/16: 
 
Arnøyhamn oppvekstsenter opprettholder dagens drift videre med 1 – 7 skole ,  SFO og 
barnehagetilbud. 

Fra 1. august 2017 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune:  

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn                            

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 
Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted                                      

 

  



PS 56/16 Politisk behandling: Plan for forvaltningsrevisjon 2016/107 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
i Skjervøy kommune 2016-2020. 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 
2020: 

 
Prioritering Prosiekt: 

1 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. 
2 Kvalitet i grunnskolen - med spesielt fokus på tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. 
3 IKT- sikkerhet 
4 Saksbehandling og saksutredning i saker om større investeringer. 

5 Kvalitet i flyktningetjenester 
6 Kvalitet i hjemmetjenester 
7 Kommunalt boligtilbud/kommunens boligsosiale arbeid 
8 Økonomisk intenkontroll 
9 Elevenes psykososiale miljø i skolene/forebygging og 

bekjemping av mobbing. 
10 Vann og avløp - tjenestesikkerhet og -kvalitet (og ev. 

etterlevelse av selvkostbestemmelser) 
11 Kirke - kommunens overholdelse av forpliktelsene overfor 

kirkelig fellesråd 
12 Selskapskontroll i Avfallsservice AS (renovasjon - 

tjenestesikkerhet og -kvalitet og ev. etterlevelse av 
selvkostbestemmelser 

 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf 
forskrift om kontrollutvalg §10, 1. ledd. 

 
  



Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

 
1.  Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon i Skjervøy kommune 2016-2020. 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 
2020: 

 
Prioritering Prosiekt: 

1 Forvaltning,  drift og vedlikehold  av kommunale bygg. 
2 Kvalitet i grunnskolen - med spesielt fokus på tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. 
3 IKT-sikkerhet 
4 Saksbehandling og saksutredning i saker om større investeringer. 

5 Kvalitet i flyktningetjenester 
6 Kvalitet i hjemmetjenester 
7 Kommunalt boligtilbud/kommunens boligsosiale arbeid 
8 Økonomisk intenkontroll 
9 Elevenes psykososiale miljø i skolene/forebygging og 

bekjemping av mobbing. 
10 Vann og avløp - tjenestesikkerhet og -kvalitet (og ev. 

etterlevelse av selvkostbestemmelser) 
 

11 Kirke - kommunens overholdelse av forpliktelsene overfor 
kirkelig fellesråd 

12 Selskapskontroll i Avfallsservice AS (renovasjon - 
tjenestesikkerhet og -kvalitet og ev. etterlevelse av 
selvkostbestemmelser 

 

1. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf 
forskrift om kontrollutvalg §10, 1. ledd. 

 
 
 



 

PS 57/16 K-sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 1.1.2016 
2016/107 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2016 for K-Sekretariatet IKS 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.12016 for K-Sekretariatet IKS 

 

PS 58/16 Juridisk vurdering av styreansvar ift Skjervøy Sjømat AS 2015/936 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Representantene som ble vedtatt inhabil etter forvaltningslovens § 6, i kommunestyremøtet 
15.juni 2016 er fortsatt inhabile i saken. Gjelder følgende representanter: 

- Torgeir Johnsen 
- Reidar Mæland 
- Ingrid Lønhaug 
- Dag Hugo Lorentsen 
- Vidar Brox- Antonsen 

Representantene trer ut ved behandling av saken.  
Ellen Reiersen(SP) trer inn i saken for Torgeir Johnsen(SP).  
 
Ved behandling er 14 av 19 representanter habile, utvalget er dermed beslutningsdyktig.  
 
Forslag til vedtak på vegne av FRP v/Vidar Langeland: 

 Da utredningen fra kommunens advokat entydig konkluderer med at styreleder har utvist 
erstatningsbetingende uaktsomhet ved ikke å ha informert og behandlet informasjonen 
om at flekkemaskinen ble leaset og ikke kjøpt. Foreslår FRP at kommunen tar de 
nødvendige skritt for å sikre og forberede et eventuelt søksmål av styreleder. 

 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget fra FRP: 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer.  

Vedtak: 
Den juridiske vurderinga som er gjort i forhold til styreleders og styrets ansvar for kommunens 
tap ved konkursen i Skjervøy Sjømat AS, tas til etterretning. Da et erstatningsansvar juridisk sett 
vurderes som tvilsomt, går ikke Skjervøy kommune videre med saken.  



 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:  
 
Den juridiske vurderinga som er gjort i forhold til styreleders og styrets ansvar for kommunens 
tap ved konkursen i Skjervøy Sjømat AS, tas til etterretning. Da et erstatningsansvar juridisk sett 
vurderes som tvilsomt, går ikke Skjervøy kommune videre med saken.  

 

PS 59/16 Kommunal planstrategi 2016-2019 - prosessplan 2016/475 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

Forslag til prosessplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi for Skjervøy kommune 2016-
2019 vedtas. 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Forslag til prosessplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi for Skjervøy kommune 2016-
2019 vedtas. 

 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

Forslag til prosessplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi for Skjervøy kommune 2016-
2019 vedtas. 

PS 60/16 Oppføring av flytebrygge i indre havn til bruk for 
redningsskøyta/andre 2016/46 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Nytt forslag til innstilling fremmet av ordfører på vegne av formannskapet: 



 Alternativ 1 godkjennes som innebærer flytebrygge 90 grader på land. Det gjøres en ny 
vurdering om plassering og eierskap til lagerbygg. Formannskapet får myndighet til å 
avgjøre saken 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fra formannskapet: 

- Forslaget til formannskapet enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Alternativ 1 godkjennes som innebærer flytebrygge 90 grader på land. Det gjøres en ny 
vurdering om plassering og eierskap til lagerbygg. Formannskapet får myndighet til å avgjøre 
saken 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak. 
 
Alternativ 1 godkjennes som innebærer flytebrygge 90 grader på land og fremleie av lagerbygg.  

 

PS 61/16 Økning av husleiesatsen ved ny inngåelse av husleiekontrakter 
2016/2 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Presisering av innstilling fra rådmannen: prisen skal være kr 84 pr m2. 
 
Forslag til vedtak fremmet av Øystein Skallebø(AP) på vegne av ap, Krf/KP og SV: 

1. Saken utsettes og tas opp til politisk behandling i kommunestyret 14. desember. 
2. Kommunestyret velger følgende arbeidsgruppe: 

Ørjan Albrigtsen, Leder 
Rådmannen velger 2 personer 
Åshild Hansen 
 
Arbeidsgruppen skal vurdere følgende forhold: 
1. Nivå på leien ut i fra standard, størrelse og hvor boenheten ligger.  
2. Hvilke konsekvenser får det å innføre gjengs leie og hva vil det koste å få 

takstnemnda til å beregne gjengs leie på alle våre boenheter. 
3. Det er i dag flere boenheter innenfor helsesektoren som ikke beregnes etter m2 pris. 

Gruppa bør gjøre ei vurdering av hvordan husleien til disse boenhetene skal 
fastsettes.  

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

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

Vedtak: 
1. Saken utsettes og tas opp til politisk behandling i kommunestyret 14. desember. 



2. Kommunestyret velger følgende arbeidsgruppe: 
Ørjan Albrigtsen, Leder 
Rådmannen velger 2 personer 
Åshild Hansen 
 
Arbeidsgruppen skal vurdere følgende forhold: 
1. Nivå på leien ut i fra standard, størrelse og hvor boenheten ligger.  
2. Hvilke konsekvenser får det å innføre gjengs leie og hva vil det koste å få 

takstnemnda til å beregne gjengs leie på alle våre boenheter. 
3. Det er i dag flere boenheter innenfor helsesektoren som ikke beregnes etter m2 pris. 

Gruppa bør gjøre ei vurdering av hvordan husleien til disse boenhetene skal 
fastsettes.  

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyre gjør slikt vedtak: 

1. Husleieprisene ved ny inngåelse av husleiekontrakter settes til kr. 85 pr m2 for 
kommunale boligutleieenheter.  

2. Husleieøkningen gjøres gjeldene fra vedtaksdato. 

 

 

PS 62/16 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 
2016/511 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Skjervøy kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 
 



PS 63/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdag 
2016/211 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune holder valglokalene åpne søndag 10.september og mandag 11.september 
2017, i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommune holder valglokalene åpne søndag 10.september og mandag 11.september 
2017, i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017. 

 

PS 64/16 Valg av medlemmer til Skjervøy eldreråd 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Forslag til representanter til Skjervøy eldreråd fremmet av Peder André Amundsen på vegne av 
valgnemnda: 
 
May Britt Klevstad, Leder 
Harald Sjøblom 
Karin Nyvold Trætten 
Jenvald Kristiansen 
Eldbjørg Ringsby 
 
Vara: 
Tor Arnesen 
Rigmor Moslett 
Asle Amundsen 
Eilif Johansen 
 
Votering:  
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
May Britt Klevstad, Leder 
Harald Sjøblom 
Karin Nyvold Trætten 
Jenvald Kristiansen 
Eldbjørg Ringsby 
 
Vara: 
Tor Arnesen 



Rigmor Moslett 
Asle Amundsen 
Eilif Johansen 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i møtet.  

 

PS 65/16 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 2017 2015/1353 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn 235.946 kr  
Store barn 129.832 kr  

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris 
foreldrebetaling skal satsene beregnes på nytt. 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn 235.946 kr  
Store barn 129.832 kr  

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris foreldrebetaling 
skal satsene beregnes på nytt. 

PS 66/16 Politisk behandling: Fratredelse fra verv i kommunestyret 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Fra tiltredelsesdato fratrer Helene Mathiassen Solvang vervet som 1. vararepresentant i 

Skjervøy kommunestyre 
2. Vararepresentantlisten til Arbeiderpartiet oppdateres etter kandidatoppgjøret fra valget 

i 2015 
 



Ordførers innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1.  Fra tiltredelsesdato fratrer Helene Mathiassen Solvang vervet som 1. vararepresentant i 
Skjervøy kommunestyre 

2. Vararepresentantlisten til Arbeiderpartiet oppdateres etter kandidatoppgjøret fra valget i 
2015 

 

PS 67/16 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Ingen innkommende interpellasjoner.  

Vedtak: 
Ingen innkommende interpellasjoner.  
 

PS 68/16 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.10.2016  

Behandling: 
Referatsakene anses enstemmig som referert, med unntak av RS 19/16 som av teknisk problem 
ikke har kommet med i innkallingen.  

Vedtak: 
Referatsakene anses enstemmig som referert, med unntak av RS 19/16 som av teknisk problem 
ikke har kommet med i innkallingen.  
 

RS 17/16 Referat fra møte i Skjervøy ungdomsråd 13.10.16 2015/85 

RS 18/16 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 22.-23.09.16 2015/65 

RS 19/16 Plan mot vold i nære relasjoner - revidert august 2016 2016/199 


