
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 15.03.2017 
Tidspunkt: 10:15 – Møtet avsluttet 17:20. 

 
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 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 
Maria Jørgensen Andersen 
(Permisjon fra sak PS 20/17) 

MEDLEM KRF/KP 

Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
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 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stein-Anton Pedersen Hanne Nygaard Høgstad SP 
Lise Roman Pål Schreiner Mathiesen SV 
Paul Stabell (Permisjon fra sak 
PS 15/17)  

Jørn Cato Angell FRP 

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

- Permisjonssøknad Paul Stabell FRP og Maria Jørgensen Andersen (KRF/KP) 
- Konkurs Elvenes Maskin AS 
 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  

 



 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk Sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Silja Karlsen Maritim næringsutvikler 
Monica Wolf Barnehagekonsulent 
Einar Lauritzen Prosjektansvarlig 
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   Reidar Mæland    Kurt Michalsen 
 
  



Permisjonssøknad Paul Stabell (FRP) 
Representanten Paul Stabell søker permisjon fra kl 14.30, fra og med sak PS 15/17. 
Permisjon enstemmig vedtatt.  
 
Permisjonssøknad Maria Jørgensen Andersen (KRF/KP) 
Representanten Maria Jørgensen Andersen søker permisjon fra kl 16:15, fra og med sak PS 
20/17.  
Permisjonen enstemmig vedtatt. 
 
Konkurs Elvenes Maskin AS 
Ordfører orienterte i saken, følgende ble sendt Skjervøy kommune i forkant av møtet: 

- Etter konkursen har Elvenes Maskin undersøkt flere muligheter om kortest mulig 
avbrekk. 

- De har da kommet fram til å revidere konkurransegrunnlaget og lyse det ut på ny 
anbudsrunde. 

- Revisjonen av grunnlaget er ferdig i neste uke og skal deretter inn til regional kontroll. 
- Ny utlysning er beregnet medio april, med anbudsfrist medio mai. 
- Anbudsbehandling og antakelse av ny entreprenør i slutten av mai. 
- Oppstart med byggearbeidene medio juni. 
- Det de ikke klarer å få asfalt på dette året, vi de forsøke å sette på trafikk på grusveg ved 

årsskiftet.  
- Sluttfrist 1.juli 2018 med asfalt og veglys.  

 
I ny kontrakt vil kommunens vannledninger bli ivaretatt med de dimensjoner som nå er avtalt. 
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PS 1/17 Kommunal planstrategi - sluttbehandling 2016/475 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre vedtar kommunens planstrategi 2016-2019. 

 
2. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel igangsettes i 2017. 

 
3. Strategisk næringsplan 2014-2017 videreføres til 2018, slik at revidering av næringsplan 

ivaretar føringer fra kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre vedtar kommunens planstrategi 2016-2019. 
 

2. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel igangsettes i 2017. 
 

3. Strategisk næringsplan 2014-2017 videreføres til 2018, slik at revidering av næringsplan 
ivaretar føringer fra kommuneplanens samfunnsdel. 

 

PS 2/17 Politisk behandling: Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for 
Skjervøy kommune. 2015/1255 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Administrativ presisering fra rådmannen ang. lagring av ammoniakk:  

 Dette er tall som er rapportert til DSB. Alle tallene er ikke rapportert per dags dato. 
Disse tallene vil oppdateres i ROS når de foreligger.  

 
Forslag til nytt punkt 4 og 5 fremmet av Øystein Skallebø på vegne av AP, SV og KRF: 
4. kommunikasjon med innbyggerne i kritiske situasjoner er viktig. Siden svært få har 
fasttelefon er mobiltelefon den beste muligheten å nå flest mulig innbyggere med. Men med 
strømbrudd vil mobildekningen spesielt i distriktet være borte etter få timer.  
 
Kommunestyret ber ordfører ta kontakt med netteiere for å få til et system slik at mobilnettet vil 
fungere selv ved strømbrudd.  
 
5. forebygging og lokalberedskap er avgjørende for å forebygge skredulykker. 
 
Kommunestyret ber ordføreren jobbe for å styrke den lokale skredberedskapen gjennom 
samarbeid med brann og redning, og frivillig lag.  
 



Votering:  
Rådmannens innstilling: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 
Tilleggsforslag fremmet av AP, SV og KRF/KP: 

- Tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune vedtar Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Skjervøy kommune 

2017-2020.  
2. Med bakgrunn i den denne analysene utarbeides det en plan med langsiktig mål, 

strategier og tiltak for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeider. Arbeidet igangsettes 
i 2017.    

3. Forhold som framkommer i analysen integreres i planer og prosesser etter Plan og 
bygningsloven.  

4. Kommunikasjon med innbyggerne i kritiske situasjoner er viktig. Siden svært få har 
fasttelefon er mobiltelefon den beste muligheten å nå flest mulig innbyggere med. Men 
med strømbrudd vil mobildekningen spesielt i distriktet være borte etter få timer.  
 
Kommunestyret ber ordfører ta kontakt med netteiere for å få til et system slik at 
mobilnettet vil fungere selv ved strømbrudd.  
 

5. Forebygging og lokalberedskap er avgjørende for å forebygge skredulykker. 
 
Kommunestyret ber ordføreren jobbe for å styrke den lokale skredberedskapen gjennom 
samarbeid med brann og redning, og frivillig lag.  

 

Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Skjervøy kommune vedtar Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Skjervøy kommune 
2017-2020.  

2. Med bakgrunn i den denne analysene utarbeides det en plan med langsiktig mål, 
strategier og tiltak for samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeider. Arbeidet igangsettes i 
2017.    

3. Forhold som framkommer i analysen integreres i planer og prosesser etter Plan og 
bygningsloven.  

  



PS 3/17 Kjøpsavtale - Sandøra industriområde 2016/179 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Den forelagte avtalen om kjøp av del av gnr 69, bnr 1 i Skjervøy kommune godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Den forelagte avtalen om kjøp av del av gnr 69, bnr 1 i Skjervøy kommune godkjennes. 

 

PS 4/17 Pris for leie av havneareal 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at pris på leie av havnearealer tilføyes i prislista og prises til kroner 15,- 
per kvadratmeter per mnd. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar at pris på leie av havnearealer tilføyes i prislista og prises til kroner 15,- 
per kvadratmeter per mnd. 

 

  



PS 5/17 Rebudsjettering investeringsprosjekter 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar regulering i tråd med budsjettskjemaer datert 07.03.17 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar regulering i tråd med budsjettskjemaer datert 07.03.17 

 

PS 6/17 Barnehage Prestegårdsjorda - Økning av den økonomiske ramme 
2016/275 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 

 Med det høye kostnadsnivået er det nødvendig å utrede 2 alternativer for utbygging. 
Skjervøy FRP foreslår at det gjøres en parallell utredning av å bygge barnehagen ved 
Eidevannet.  

 
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av Høyre: 

 Kommunestyret ber om at det legges fram en sak vedrørende bygging av ny barnehage 
på Prestegårdsjorda innenfor en ramme på 40 millioner (935 kvm). 

 
Utsettelsesforslag fremmet av Vidar Langeland (H): 

 Utsette saken til grunnundersøkelser er gjort og identifiserte parter som ikke er definert 
og kostnadsberegnet 

 
Votering:  
Utsettelsesforslaget fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer. Saken blir dermed realitetsbehandlet.  
 
 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Forslaget fra Vidar Langeland (FRP) falt mot 3 stemmer 
 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Reidar Mæland (H): 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer.  
 

Vedtak: 
Med henvisning til skisseprosjekt fra Arkitekt Amundsen innstiller rådmann at kommunestyre 
gjør slikt vedtak:  



Det innarbeides i investeringsbudsjettet kr 16 000 000, for perioden 2017 – 2019. 
Total kostnad for ny barnehage er da kr 46 000 000 
 

Rådmannens innstilling 
Med henvisning til skisseprosjekt fra Arkitekt Amundsen innstiller rådmann at kommunestyre 
gjør slikt vedtak:  
Det innarbeides i investeringsbudsjettet kr  16 000 000, for perioden 2017 – 2019. 
Total kostnad for ny barnehage er da kr 46 000 000 

 

PS 7/17 Utvidelse av kjøkken Skjervøy helsesenter 2017/103 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag til nytt punkt fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 

 Skjervøy kommune har behov for flere institusjonsplasser for å møte eldrebølgen. 
Kommunestyret ber administrasjonen gjenoppta utredning og planlegging av 
utbyggelsen av institusjonsplasser på Skjervøy helsesenter.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling: 

- Rådmannens enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget til nytt punkt fremmet av Vidar Langeland: 

- Forslaget falt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
Det innarbeides i økonomiplanen for 2017 kr. 100 000 for utarbeidelse av forprosjekt for 
tilrettelegging av ombygging/tilbygg i hoved kjøkkenet på Helsesenteret.  
Samtidig bør det sees på mulige finansieringsløsninger for utbygging av kjøkkenet. 
 

Rådmannens innstilling 
Det innarbeides i økonomiplanen for 2017 kr. 100 000 for utarbeidelse av forprosjekt for 
tilrettelegging av ombygging/tilbygg i hoved kjøkkenet på Helsesenteret.  
Samtidig bør det sees på mulige finansieringsløsninger for utbygging av kjøkkenet. 

PS 8/17 Plan mot vold i nære relasjoner 2017/110 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner plan mot vold i nære relasjoner 
 



Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre godkjenner plan mot vold i nære relasjoner 

 

PS 9/17 Lekeareal i Skjervøy kommune 2017/112 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag representanter til gruppen fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, FRP, SP, 
KRF/KP, H og SV: 
Leder: Irene Toresen AP 
 Ingrid Lønhaug SV 
 Vidar Brox-Antonsen 
 
Votering:  

- Ordførers innstilling med navn på representanter, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Det settes ned ei gruppe bestående av: 

Rådmannen eller en person utpekt av rådmannen 
Leder: Irene Toresen AP 
 Ingrid Lønhaug SV 
 Vidar Brox-Antonsen 
Arbeidet skal være ferdig, slik at kommunestyret kan behandle saken i mai. 

 
2. Mandat 

- Gjennomgå alle lekeplasser/ lekeareal i forhold til dagens behov. 
- Vurdere områdenes egnethet i forhold til formålet og evt. foreslå endret formål. 
- Lage en oversikt over de lekeplasser / lekeareal som ikke er beskrevet i 

«Handlingsprogram for friskliv og folkehelse, ordinære nyanlegg/rehabilitering og 
nærmiljøanlegg 2017-2025» 

- Resultatet fra gruppen skal behandles i kommunestyret 
 

Ordførers innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Det settes ned ei gruppe bestående av: 
Rådmannen eller en person utpekt av rådmannen 
2 fra posisjon, herav en leder 
1 fra opposisjon 
Arbeidet skal være ferdig, slik at kommunestyret kan behandle saken i mai. 

 
2. Mandat 

- Gjennomgå alle lekeplasser/ lekeareal i forhold til dagens behov. 
- Vurdere områdenes egnethet i forhold til formålet og evt. foreslå endret formål. 



- Lage en oversikt over de lekeplasser / lekeareal som ikke er beskrevet i 
«Handlingsprogram for friskliv og folkehelse, ordinære nyanlegg/rehabilitering og 
nærmiljøanlegg 2017-2025» 

- Resultatet fra gruppen skal behandles i kommunestyret 

 

PS 10/17 Godkjenning (regodkjenning) av utfylling Kollagerneset 2015/1443 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Prosjekt Kollagerneset NYTT INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN godkjennes med fremlagt 
kostnadsberegning/kontrakter.  
 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Prosjekt Kollagerneset NYTT INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN godkjennes med fremlagt 
kostnadsberegning/kontrakter.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 
Prosjekt Kollagerneset NYTT INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN godkjennes med fremlagt 
kostnadsberegning/kontrakter.  

PS 11/17 Oppføring av flytebrygge/søknad om tilskudd 2016/46 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyrevedtak i sak 60/16 oppheves. 
 
Vedlagt skisse med inntegnet plassering av flytebrygge godkjennes. Flytebryggen etableres som 
en vinkel og går parallelt med Refakaien og parallelt med almenningskai v/Boreal. Det lages til 
et forprosjekt med estimerte kostnader. Det søkes midler/tilskudd gjennom tilskuddsordninger 
til Kystverket post 60 på 50% av godkjente prosjektkostnader. Prosjektkostnadene fremkommer 
slik: 



 
I budsjettet for 2017 ligger det inne kr. 500. 000,-  for bruk til flytebrygge. Prosjektet er utvidet 
og prosjektkostnaden beløper seg totalt til kr 3 993 000.-. Skjervøy kommunes kostnader er da 
kr. 1 996 500,- 
 
Finansieringen blir da slik: 
 
Finansiering 
Tilskudd flytebrygge m/fylling:   kr.   1 996 500,- 
Egenandel/låneopptak   kr.   1 996 500,- 
Sum      kr.   3 993 000,- 
Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 kr. 1 496 500 i tillegg til de 500 000 som 
allerede er innvilget som til sammen vil utgjøre Skjervøy kommunes egenandel på  
kr. 1 996 500,- Alle summer er å forstå eks. mva. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyrevedtak i sak 60/16 oppheves. 
 
Vedlagt skisse med inntegnet plassering av flytebrygge godkjennes. Flytebryggen etableres som en 
vinkel og går parallelt med Refakaien og parallelt med almenningskai v/Boreal. Det lages til et 
forprosjekt med estimerte kostnader. Det søkes midler/tilskudd gjennom tilskuddsordninger til 
Kystverket post 60 på 50% av godkjente prosjektkostnader. Prosjektkostnadene fremkommer slik: 
 
I budsjettet for 2017 ligger det inne kr. 500. 000,-  for bruk til flytebrygge. Prosjektet er utvidet 
og prosjektkostnaden beløper seg totalt til kr 3 993 000.-. Skjervøy kommunes kostnader er da 
kr. 1 996 500,- 
 
Finansieringen blir da slik: 
 

Finansiering 
Tilskudd flytebrygge m/fylling:   kr.   1 996 500,- 
Egenandel/låneopptak   kr.   1 996 500,- 
Sum      kr.   3 993 000,- 

Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017 kr. 1 496 500 i tillegg til de 500 000 som 
allerede er innvilget som til sammen vil utgjøre Skjervøy kommunes egenandel på  
kr. 1 996 500,- Alle summer er å forstå eks. mva. 

 

PS 12/17 Oppgradering av SD-anlegg vann/avløp Skjervøy kommune 2017/91 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Ihht rapport igangsettes rehabilitering/kompletteringen av Skjervøy kommunes SD anlegg med 
alternativ 1 kostnadsramme kr. 2 283 900.- eks mva.  
Kostnadene innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017-2018 



Rådmannens innstilling 
Ihht rapport igangsettes rehabilitering/kompletteringen av Skjervøy kommunes SD anlegg med 
alternativ 1 kostnadsramme kr. 2 283 900.- eks mva.  
Kostnadene innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017-2018 

 

  



PS 13/17 oppgradering av vann/avløpsnettet Skjervøy kommune. 2017/90 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Rehabiliteringsplanen for vann og avløp tas til etterretning. 
 
Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017-2020 følgende tilleggskostnader fordelt på 
vann og avløp ihht rehabiliteringsplanen. Tallene er å forstå eks mva: 
   

2017 2018 2019 2020 Sum 
 
Sum vann kr 1 953 343 kr 1 953 343 kr 1 840 843 kr 1 840 843 kr 7 588 371 
Sum avløp kr 4 001 507 kr 4 001 507 kr 2 769 069 kr 2 769 069 kr 13 541 152 
Delsum kr 5 954 849 kr 5 954 849 kr 4 609 912 kr 4 609 912 kr 21 129 523 
Uforusette kostn. kr 1 493 227 kr 1 493 227 kr 1 291 487 kr 1 291 487 kr 5 569 428 
Totalt kr 7 448 077 kr 7 448 077 kr 5 901 399 kr 5 901 399 kr 26 698 951 
Totale kostnader i økonomiperioden for henholdsvis vann og avløp fordeler seg da slik: 
 

2017 2018 2019 2020 Sum 
 
Sum vann kr 3 953 343 kr 3 953 343 kr 3 840 843 kr 3 840 843 kr 15 588 371 
Sum avløp kr 6 001 507 kr 6 001 507 kr 4 769 069 kr 4 769 069 kr 21 541 152 
Delsum kr 9 954 849 kr 9 954 849 kr 8 609 912 kr 8 609 912 kr 37 129 523 
Uforusette kostn. kr 1 493 227 kr 1 493 227 kr 1 291 487 kr 1 291 487 kr 5 569 428 
Totalt kr 11 448 077 kr 11 448 077 kr 9 901 399 kr 9 901 399 kr 42 698 951 
 
Totale kostnader i økonomiperioden for henholdsvis vann og avløp fordeler seg da slik: 
 

2017 2018 2019 2020 Sum 
 
Sum vann kr 3 953 343 kr 3 953 343 kr 3 840 843 kr 3 840 843 kr 15 588 371 
Sum avløp kr 6 001 507 kr 6 001 507 kr 4 769 069 kr 4 769 069 kr 21 541 152 
Delsum kr 9 954 849 kr 9 954 849 kr 8 609 

912 
kr 8 609 912 kr 37 129 523 

Uforusette kostn. kr 1 493 227 kr 1 493 227 kr 1 291 487 kr 1 291 487 kr 5 569 428 
Totalt kr 11 448 077 kr 11 448 077 kr 9 901 

399 
kr 9 901 399 kr 42 698 951 

 
  



Rådmannens innstilling 
Rehabiliteringsplanen for vann og avløp tas til etterretning. 
 
Det innarbeides i investeringsbudsjettet for 2017-2020 følgende tilleggskostnader fordelt på 
vann og avløp ihht rehabiliteringsplanen. Tallene er å forstå eks mva: 
   

2017 2018 2019 2020 Sum 
 
Sum vann kr 1 953 343 kr 1 953 343 kr 1 840 843 kr 1 840 843 kr 7 588 371 
Sum avløp kr 4 001 507 kr 4 001 507 kr 2 769 069 kr 2 769 069 kr 13 541 152 
Delsum kr 5 954 849 kr 5 954 849 kr 4 609 

912 
kr 4 609 912 kr 21 129 523 

Uforusette kostn. kr 1 493 227 kr 1 493 227 kr 1 291 487 kr 1 291 487 kr 5 569 428 
Totalt kr 7 448 077 kr 7 448 077 kr 5 901 

399 
kr 5 901 399 kr 26 698 951 

Totale kostnader i økonomiperioden for henholdsvis vann og avløp fordeler seg da slik: 
 

2017 2018 2019 2020 Sum 
 
Sum vann kr 3 953 343 kr 3 953 343 kr 3 840 843 kr 3 840 843 kr 15 588 371 
Sum avløp kr 6 001 507 kr 6 001 507 kr 4 769 069 kr 4 769 069 kr 21 541 152 
Delsum kr 9 954 849 kr 9 954 849 kr 8 609 

912 
kr 8 609 912 kr 37 129 523 

Uforusette kostn. kr 1 493 227 kr 1 493 227 kr 1 291 487 kr 1 291 487 kr 5 569 428 
Totalt kr 11 448 077 kr 11 448 077 kr 9 901 

399 
kr 9 901 399 kr 42 698 951 

 

  



PS 14/17 Oppgradering av veilysnettet i Skjervøy kommune 2015/105 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
• Kommunestyret har bevilget kr 320 000 for hvert av årene 2017, 2018, 2019 og 2020. 
Oppgraderingen av veilysnettet starter opp med å skifte fra blanktråd til EX hengekabel. Når 
dette arbeidet er gjort lages det ei prioriteringsliste som skal behandles av formannskapet. Før 
arbeidet starter opp skal det gjøres ei avklaring om Ymber har noe av ansvaret for 
oppgraderingene.  
 
Votering: 
Forslaget fremmet av Øystein Skallebø (AP) mot rådmannens innstilling: 
- Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret har bevilget kr 320 000 for hvert av årene 2017, 2018, 2019 og 2020.  
Oppgraderingen av veilysnettet starter opp med å skifte fra blanktråd til EX hengekabel. Når 
dette arbeidet er gjort lages det ei prioriteringsliste som skal behandles av formannskapet. Før 
arbeidet starter opp skal det gjøres ei avklaring om Ymber har noe av ansvaret for 
oppgraderingene.  
 

Rådmannens innstilling 
Statusrapporten tas til etterretning.  

 

  



PS 15/17 Tilstandsrapport kommunale kaier. 2017/89 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 

 Kommunestyret gjør følgende vedtak 
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP): 

- Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling  

Kommunestyre tar rapporten til etterretning og gjør slikt vedtak. 
Rådmannen ved teknisk sjef inngår avtale med Boreal Maritim AS, om igangsettelse av 
utbedringer og forsterkning av dypvannskai og Kaifront ved Mørenot as, som omtalt i 
saksopplysningene, samt tilstandsrapport kommunale kaier 
De nødvendige midler hentes fra overskudds fondet til havna på inntil kr 721625,-    
Administrasjonen igangsettes en søknadsprosess mot Kystverket for mudring av havna. 
  



PS 16/17 Nye arealer for bruk til Sivilforsvaret. 2017/63 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
1. Ledig areal på Skjervøy ungdomsskole tildeles Sivilforsvaret. Løsning med ny port og 
dør i vegg mot hesteskoen godkjennes.  
2. Investeringene på kr.300 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for inneværende år. 
Arbeidene med tilretteleggingen /utbyggingen settes i gang umiddelbart. 
3. Da Skjervøy ungdomsskole taper uteareal, må en tilrettelegge det arealet som er i 
tilknytning til skolen på en bedre måte. Skjervøy Ungdomsskole inviteres i samarbeid med 
Skjervøy kommune til å se på en omorganisering av skolens områder for å få plass til mer trivsel 
og større uteaktivitet. 
4. Utgifter i forbindelse med tilrettelegging av utearealet tas opp i budsjettreguleringer i 
junimøtet. 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 

 Ledig areal gis til sivilforsvaret med utkjøring via eksisterende port mot skoleveien.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Vidar Langeland (FRP) 
- Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer 
Rådmannens innstilling mot forslag fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) 
- Forslaget vedtatt mot 3 stemmer.  

Vedtak: 
1. Ledig areal på Skjervøy ungdomsskole tildeles Sivilforsvaret. Løsning med ny port 

og dør i vegg mot hesteskoen godkjennes.  
 

2. Investeringene på kr.300 000,- innarbeides i investeringsbudsjettet for inneværende 
år. Arbeidene med tilretteleggingen /utbyggingen settes i gang umiddelbart. 

 
 

3. Da Skjervøy ungdomsskole taper uteareal, må en tilrettelegge det arealet som er i 
tilknytning til skolen på en bedre måte. Skjervøy Ungdomsskole inviteres i 
samarbeid med Skjervøy kommune til å se på en omorganisering av skolens områder 
for å få plass til mer trivsel og større uteaktivitet. 
 

4. Utgifter i forbindelse med tilrettelegging av utearealet tas opp i budsjettreguleringer i 
junimøtet. 

 

Rådmannens innstilling 
Ledig areal på Skjervøy ungdomsskole tildeles Sivilforsvaret. Løsning med ny port og dør i 
vegg mot hesteskoen godkjennes. Innvesteringene på kr 300.000,- innarbeides i 
investeringsbudsjettet for inneværende år.  
Arbeidene med tilretteleggingen/ombyggingen settes i gang umiddelbart. 



 

PS 17/17 Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområde 
2017/21 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens / Administrasjonssjefens instilling 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 

 

PS 18/17 Retningslinjer Flåtefondet i Skjervøy kommune 2017/102 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer.  



Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner retningslinjene for Flåtefondet i Skjervøy. 

2. Formannskapet i Skjervøy velges som fondsstyre for Flåtefondet i Skjervøy.  

3. Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å utarbeide nødvendige maler for avtaler og 

kontrakter. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner retningslinjene for Flåtefondet i Skjervøy. 

2. Formannskapet i Skjervøy velges som fondsstyre for Flåtefondet i Skjervøy.  

3. Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å utarbeide nødvendige maler for avtaler og 

kontrakter. 

 

PS 19/17 Godkjenning av ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS 2016/421 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 

PS 20/17 Godkjenning av reglement for godtgjøring til representanter i 
politiske organer 2016/56 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Fra politisk organisering til og med registrering verv og økonomiske interesser strykes. 
 
Ordførers godtgjøring 80% av st.rep. 
Varaordfører 20% av ordfører 
Folkevalgte representanter 0,1% av ordførers lønn. 
Andre møter 0,1% av ordfører 
 
Tapt arbeidsfortjeneste legitimert: inntil 2000,- 
Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert: 1200,- møter under 4 timer: 400,- 



 
Andre utvalg nedsatt av formannskap og kommunestyret: 
0,05% av ordførers lønn 
Leder av utvalg 300,- i tillegg. 
 
Den økonomiske konsekvensen innarbeides innenfor egne ramme ri 2017, og innarbeides i 
budsjett og økonomiplan fra 2018 og ut perioden. Ordfører og varaordførers lønn gjelder fra 
2017. 
 
Ordfører: andre avsnitt: «beregning av ferietid og feriegodtgjørelse gjøres som for kommunalt 
ansatte» strykes. Kommunen sørger for pensjon for ordfører ved å melde vedkommende inn i 
pensjonsordningen for kommunalt ansatte.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP): 

- Forslaget fremmet at Peder André Amundsen (KRF/KP) vedtatt mot 2 stemmer.  

 

Vedtak: 
Fra politisk organisering til og med registrering verv og økonomiske interesser strykes. 
 
Ordførers godtgjøring 80% av st.rep. 
Varaordfører 20% av ordfører 
Folkevalgte representanter 0,1% av ordførers lønn. 
Andre møter 0,1% av ordfører 
 
Tapt arbeidsfortjeneste legitimert: inntil 2000,- 
Tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert: 1200,- møter under 4 timer: 400,- 
 
Andre utvalg nedsatt av formannskap og kommunestyret: 
0,05% av ordførers lønn 
Leder av utvalg 300,- i tillegg. 
 
Den økonomiske konsekvensen innarbeides innenfor egne ramme ri 2017, og innarbeides i 
budsjett og økonomiplan fra 2018 og ut perioden. Ordfører og varaordførers lønn gjelder fra 
2017. 
 
Ordfører: andre avsnitt: «beregning av ferietid og feriegodtgjørelse gjøres som for kommunalt 
ansatte» strykes. Kommunen sørger for pensjon for ordfører ved å melde vedkommende inn i 
pensjonsordningen for kommunalt ansatte.  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Reglement for godtgjøring til representanter i politiske organer godkjennes.  



 

PS 21/17 Prosjekt vennskapssamarbeid med Solovki - sluttrapport 2016/439 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering. 

 

  



PS 22/17 Opprettelse av Skjervøy kommunes miljøpris 2016/115 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune oppretter en miljøpris bestående av diplom og kr 10 000. 

 
2. Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt og framragende innsats for miljøet, 

herunder opprydding og forskjønning av nærområde, i havneområder og strandsoner i 
kommunen. 
 

3. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, barnehager, skoler og private og 
offentlige virksomheter/bedrifter som har utmerket seg på miljøområdet. 
 

4. Rådmannen skal ved annonsering og andre tiltak oppfordre kommunens innbyggere til å 
foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige og med en kort begrunnelse. 
 

5. På bakgrunn av innkomne forslag, eller etter forslag fra rådmannen, avgjør 
Miljøgruppa om- og til hvem- miljøprisen skal tildeles. 
 

6. Miljøprisen overrekkes av ordfører/leder av miljøgruppa under kommunestyrets siste 
møte i desember.  
 

7. Midler til miljøpris må fra 2018 legges inn i budsjettet. For 2017 dekkes utgiften 
innenfor vedtatte rammer.  

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Skjervøy kommune oppretter en miljøpris bestående av diplom og kr 10 000. 
 

2. Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt og framragende innsats for miljøet, 
herunder opprydding og forskjønning av nærområde, i havneområder og strandsoner i 
kommunen. 
 

3. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, barnehager, skoler og private og 
offentlige virksomheter/bedrifter som har utmerket seg på miljøområdet. 
 

4. Rådmannen skal ved annonsering og andre tiltak oppfordre kommunens innbyggere til å 
foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige og med en kort begrunnelse. 
 

5. På bakgrunn av innkomne forslag, eller etter forslag fra rådmannen, avgjør Miljøgruppa 
om- og til hvem- miljøprisen skal tildeles. 



 
6. Miljøprisen overrekkes av ordfører/leder av miljøgruppa under kommunestyrets siste 

møte i desember.  
 

7. Midler til miljøpris må fra 2018 legges inn i budsjettet. For 2017 dekkes utgiften 
innenfor vedtatte rammer.  

 

PS 23/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Anna Birgitte Johansen AS 
(Rema 1000) 2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Anna Birgitte Johansen AS (Rema 1000) gis salgsbevilling for øl og annen 

alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 15.03.2017 – 
30.06.2020. 
 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Ruspolitisk handlingsplan.  
 

3. Bjørn Egil Sareussen godkjennes som stedfortreder ved bestått kunnskapsprøve. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

1. Anna Birgitte Johansen AS (Rema 1000) gis salgsbevilling for øl og annen 
alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 15.03.2017 – 
30.06.2020. 
 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Ruspolitisk handlingsplan.  
 

3. Bjørn Egil Sareussen godkjennes som stedfortreder ved bestått kunnskapsprøve. 
  



PS 24/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Årviksand Handel AS 
2015/1348 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Årviksand Handel AS gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 

t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 15.03.2017 – 30.06.2020. 
 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Ruspolitisk handlingsplan. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

3. Årviksand Handel AS gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 
t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 15.03.2017 – 30.06.2020. 
 

4. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Ruspolitisk handlingsplan. 

 

PS 25/17 Supplerende valg: Representanter til barnehagens styre 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne av Valgnemda: 
Solstua og akutten barnehage 

- Fast representant: Peder André Amundsen 
- Vara representant: Irene Toresen 

Vedtak: 
Solstua og akutten barnehage 

- Fast representant: Peder André Amundsen 
- Vara representant: Irene Toresen 

 

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

PS 26/17 Søknad om fritak og suppleringsvalg Nord-Troms tingrett 2015/722 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Peder André Amundsen (KRF/KP) på vegne av valgnemnda: 

 Ny kvinnelig meddommer til Nord-Troms Tingrett:  



Elin Winje Skallebø 
 
Votering: 

- Valgnemndas forslag, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Ny kvinnelig meddommer til Nord-Troms Tingrett:  
Elin Winje Skallebø 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
Rita Mathiesen gis fritak i vervet som meddommer til Nord-Troms tingrett og det velges en ny 
kvinnelig meddommer til Nord-Troms tingrett. Valgnemnda fremmer forslag i møtet.  

 

  



PS 27/17 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
Spørsmål fremmet av Vidar Langeland (FRP) angående båten Viljen: 
Spørsmål: 

 Vi ønsker å få en utfyllende informasjon vedrørende båten som er satt opp på verftet, og 
hvorfor kommunen bruker penger på andres søppel. Etter det vi vet ankom ikke båten 
Skjervøy den dagen den ble tatt opp på verftet. 

 
Rådmannen v/Teknisk sjef svarte: 
Båten Viljen kom til Skjervøy høsten 2015,og ble liggende ved en privat kai i Vågen. Når båten 
tok inn vann og holdt på å synke, fikk redningsskøyta og anleggsseksjonen pumpet ut vannet av 
båten. Dersom båten sank ville dette blitt et forurensingsproblem, og dermed kommunens 
ansvar.  
 
På grunn av eiers konkurs kunne ikke eier ta opp båten. Kommunen valgte da å sette båten på 
slippen. Etter flere forsøk på å få skriftlig tillatelse for å skrote båten, har kommunen enda ikke 
fått denne.  
 
For å få fjernet båten tok Teknisk sjef kontakt med advokat. Pr i dag kan kommunen anvende 
båten slik man ønsker. Muligheten er da å selge/ gi den bort eller eventuelt skrote den. Ved 
skroting må kommunen koste dette. Det er pr i dag brukt ca kr 150 000,- på båten.  
 
Interpellasjon fremmet av Vidar Langeland (FRP) ang. regnskapene til menighetsrådet: 

1. Er underkjente regnskaper fra 2012 brakt i orden og godkjent av revisor? 
2. Har kommunen fått overlevert alle regnskaper fra 2012 med revisjonsberetninger fra 

menighetsrådet? 
 
Ordfører svarte: 

1. Nei. Etter samtaler med revisor (KomRev Nord) forklarer de at Skjervøy Sogn er et eget 
rettssubjekt. Kommunen har dermed ingen relasjon til regnskapene til Skjervøy Sogn. 
Det jobbes aktivt med å få regnskapene i orden og ordfører skal ta initiativ til et møte 
mellom ledelsen i kirken og kommunen der dette er tema.   

2. Nei. Det er ikke avklart om kommunen skal ta seg av disse regnskapene.  
 
Interpellasjon fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) angående barns rettigheter i Skjervøy kommune: 
Spørsmål: 

1. Hvem har ansvaret for å påse at plan- og bygningsloven følges opp med hensyn til 
opparbeiding av lekeplasser når nye boligstrøk planlegges og bygges? 

2. Hva gjøres for å følge opp lekeplassene/arealene i Skjervøy kommune? 
 
Ordfører svarte: 

1. Det er rådmannen som forvalter lovverket, men det er også et felles ansvar mellom 
kommunen og velforeningene i boligstrøkene. 

2. Det gjøres i dag ingenting for å følge dette opp. Når slike arealer opprettes må 
politikerne følge dette opp i budsjettene for å ha midler til å vedlikeholde lekeplassene. 
Gruppen som er satt ned i dette møtet for å se på lekearealene kan være med i arbeidet på 
følge disse opp.  

 



Vedtak: 
Interpellasjonene anses som besvart.  
 

PS 28/17 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017  

Behandling: 
RS 2/17 Avtale Kåfjord boliger  
Habilitetsvurdering av Rolf Egil Larsen (SP) 
Rolf Egil Larsen enstemmig erklært habil.  
 
Votering: 

- Referatsakene anses som enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene anses som enstemmig referert.  
 

RS 1/17 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 21.02.17 2015/65 

RS 2/17 Avtale Kåfjord boliger 2015/118 

RS 3/17 Avtale Kystfjord boliger 2015/118 

RS 4/17 Høyre: årsmøteuttalelse - Nasjonal rassikringsramme 2015/658 

RS 5/17 Årsuttalelse Skjervøy SV: Oppdrett 2015/556 

RS 6/17 Årsuttalelse Skjervøy SV: Miljøovervåkning 2017 2015/556 

RS 7/17 Årsuttalelse Skjervøy SV: EØS 2015/556 


