
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 25.10.2017 
Tidspunkt: 10:15 – møtet avsluttet 18:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø (Permisjon 
fra og med PS 64/17) 

MEDLEM AP 

Åshild Hansen MEDLEM AP 
Maria Jørgensen Andersen 
(Permisjon fra og med PS 
65/17) 

MEDLEM KP 

Trygve Paulsen MEDLEM KRF/KP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Pål Schreiner Mathiesen MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDLEM SP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDLEM SP 
Rolf Egil Larsen MEDLEM SP 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 
Arne Nilssen MEDLEM FRP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Peder André Amundsen MEDLEM KRF/KP 
Kurt Michalsen MEDLEM KRF/KP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDLEM AP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
Jørn Cato Angell MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Edgar Johansen Peder André Amundsen KRF/KP 
Helge Andersen Kurt Michalsen KRF/KP 
Robert Hansen Sissel Johanne Torbergsen AP 
Geir Helgesen Reidar Mæland H 
Paul Stabell Jørn Cato Angell FRP 

  



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

- PS 62/17 og 64/17 behandles etter kl 12.30. 
- PS 63/17 behandles etter 15:30. 
- Sak ang. Selvskyldnergaranti Skjervøy sokn. Behandles som ordinær sak og får 

saksnummer PS 72/17.  
- Paul Stabell (FRP): Etterlyser sak om Årvikbruket. Ønsker en orientering om dette.  
- Arne Nilssen (FRP): Ang. virksomhetsoverdragelse brann 
- Geir Helgesen (H): Melder habilitetsspørsmål i sak PS 71/17 

 Sakslisten med merknader, enstemmig godkjent.  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
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  Pål Schreiner Mathiesen   Rolf Egil Larsen 
 
 

   



Permisjonssøknad Øystein Skallebø (AP): 
Søker om permisjon fra kl 16:25. 
Permisjon enstemmig innvilget.  
 
Permisjon Maria Jørgensen Andersen (KRF/KP) 
Søker om permisjon fra kl 17.05, fra og med sak PS 65/17 
Permisjon enstemmig innvilget.  
 
Arne Nilssen (FRP): Ang. virksomhetsoverdragelse brann 
Rådmannen svarer at saken er under utredning, man kan derfor ikke gå inn på detaljer i saken 
før den er ferdig utredet. Saken vil komme opp til behandling i kommunestyret når den er klar, 
mest sannsynlig i 2018.   
 
Ordfører har bestemt at saken skal behandles i formannskapet før den går til kommunestyret. 
Dette for å få bedre tid til behandlingen.  
 
Paul Stabell (FRP): Etterlyser sak om Årvikbruket. Ønsker en orientering om dette.  
Ordfører forklarer at styreleder må være tilstede for å kunne orientere. Ordfører tar kontakt med 
styret for å få dette opp som sak i kommunestyret i desember.  
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 56/17 Økonomirapport høst 2017  2016/550 
PS 57/17 Investeringsrapport høst 2017  2016/550 
PS 58/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 

2018 
 2017/294 

PS 59/17 Underinstansbehandling av lovlighetssak (lukking 
av kommunestyremøte) 

 2017/72 

PS 60/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd  2015/65 
PS 61/17 Videreføring av felles innkjøpstjeneste i Nord-

Troms 
 2015/631 

PS 62/17 Søknad om kommunal støtte til  oppgradering og 
utvikling av  Eidevannet Friluftsområde 

 2017/343 

PS 63/17 Statue av hundekjører Leonard Seppala  2017/433 
PS 64/17 Oppfølging av bibliotekplan for Troms 2017-

2028 - Skjervøy folkebibliotek 
 2015/813 

PS 65/17 Vaktordning vann og avløp  2017/435 
PS 66/17 K-Sekretariatet IKS - Endring selskapsavtale pr 

01.06.2017 
 2017/226 

PS 67/17 Kommunale vigsler  2017/381 
PS 68/17 Endring i salgstider for alkohol - 

dagligvarebutikker i Skjervøy kommune 
 2015/438 

PS 69/17 Interpellasjoner   
PS 70/17 Referatsaker   
RS 18/17 Søknad om tilskudd til støttesenter for incest og 

seksuelle overgrep 
 2017/18 

RS 19/17 invitasjon til å delta i finansieringsordningen for 
digitaliseringsprosjekter 

 2017/416 

RS 20/17 Søker samarbeidskommune for betatesting av 
samkjøringsapplikasjon 

 2017/417 

RS 21/17 Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert 
orientering 

 2016/496 

RS 22/17 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 4.-
5.9.17 

 2015/65 

PS 71/17 Vedtaksendring - ska13/16 -Byggelån på 1,2 mill X 2015/1353 
PS 72/17 Søknad om selvskyldnergaranti for lån Skjervøy 

sokn 
 2016/550 

 
 



PS 56/17 Økonomirapport høst 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Rådmannen orienterte i saken.  
 
Votering:  

- Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

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

reguleringsskjema datert 09.10.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Møtet lukkes under orientering av ansvar 375 etter kommuneloven § 31-2 og offentlighetsloven 
§ 13. Dette grunnet informasjon av personlig karakter.   
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

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

reguleringsskjema datert 09.10.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 
 

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

reguleringsskjema datert 09.10.17 
2. Rammeendring til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B 
3. Endringene i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

  



PS 57/17 Investeringsrapport høst 2017 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 27.09.17 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 27.09.17 
 

Rådmannens innstilling 
1. Investeringsrapporter tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A 

og 2B datert 27.09.17 

 

  



PS 58/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

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

Små barn kr 234.916,- 
Store barn kr 129.196,- 

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 kr 234.916,- 
Store barn kr 129.196,- 

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 59/17 Underinstansbehandling av lovlighetssak (lukking av 
kommunestyremøte) 2017/72 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Endringsforslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, KRF/KP og SV: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Lovlighetsklagen fra Vidar Langeland, Arne Nilssen og Jørn Cato Angell (Alle FRP) tas 
til følge. Følgende punkt i K-styresak 55/17 oppheves og anses som ugyldig: 
 
Med bakgrunn i vedlegg 6 i saksfremlegget som er unntatt offentlighet lukkes møtet. 
Dette jf. §§ 13 og 15 i offentlighetsloven kapittel 3 om «unntak fra innsynsretten» samt § 
31-2 i kommuneloven.  

 
Votering:  
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Irene Toresen (AP): 

- Forslaget fremmet av Irene Toresen vedtatt mot 4 stemmer.  

Vedtak: 
1. Lovlighetsklagen fra Vidar Langeland, Arne Nilssen og Jørn Cato Angell (Alle FRP) tas 

til følge. Følgende punkt i K-styresak 55/17 oppheves og anses som ugyldig: 
 



Med bakgrunn i vedlegg 6 i saksfremlegget som er unntatt offentlighet lukkes møtet. 
Dette jf. §§ 13 og 15 i offentlighetsloven kapittel 3 om «unntak fra innsynsretten» samt § 
31-2 i kommuneloven.  

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

1. Lovlighetsklagen fra Vidar Langeland, Arne Nilsen og Jørn Cato Angell (alle FrP) tas til 
følge. Følgende vedtak i K-styresak 55/17 oppheves og anses som ugyldig: 
Med bakgrunn i vedlegg 6 i saksfremlegget som er unntatt offentlighet lukkes møtet. Dette 
jf. § 13 og 15 i offentlighetsloven kapittel 3 om «unntak fra innsynsretten» samt § 31-2 i 
kommuneloven.  
 
Konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjoner i anbudet om vintervedlikehold 2017-2022 
av 14.07.17 beholdes i sin nåværende form. Anbudsprosessen pågår fortløpende.  

 

PS 60/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd 2015/65 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Ordfører Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) orienterte i saken. 
 
Forslag fra Vidar Langeland (FRP): 
Punkt 3 strykes.  
 
Forslag til endring av punkt 3 fremmet av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) 

3. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 
administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for RU. Det søkes innarbeidet kr 61 850,- i budsjett – og 
økonomiplanen for 2018-2021, som er Skjervøy kommunes andel til finansiering av 
ressurs til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling. 

 
Votering:  
Punkt 1: 

- Punkt 1 vedtatt mot 4 stemmer 
Punkt 2: 

- Punkt 2 enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: 
Ordførers innstilling mot endringsforslaget av punkt 3: 

- Endringsforslaget av punkt 3 vedtatt mot 4 stemmer, 

Vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med 

virkning fra 1.1.2018. Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i 
Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i 
gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 
oppnevnte kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene 
utgjør representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet 
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd. 



 
2. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 

Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018. 
 

3. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 
administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for RU. Det søkes innarbeidet kr 61 850,- i budsjett – og økonomiplanen 
for 2018-2021, som er Skjervøy kommunes andel til finansiering av ressurs til 
rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling. 

 

Ordførers innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
1. Skjervøy kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med 

virkning fra 1.1.2018. Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i 
Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i 
gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 
oppnevnte kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene 
utgjør representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet 
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd. 

 
2. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 

Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018. 
 

3. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 
administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for RU. Skjervøy kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs 
til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling i neste økonomiplanperiode.  

  



PS 61/17 Videreføring av felles innkjøpstjeneste i Nord-Troms 2015/631 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Forslag til nytt punkt 3 fremmet av Rolf Edgar Johansen (KRF/KP) på vegne av AP, KRF/KP 
og SV: 
3. Det stilles store krav til kompetanse i forbindelse med offentlige anskaffelser. 
Kommunestyret ber rådmannsutvalget gjennomgå organiseringen av innkjøpstjenesten. 
Følgene bør vektlegges: 

- Samhandling med kommunen og styringsgruppen sin rolle 
- Sårbarhet i forhold til at vi bare har en ansatt 
- Rammeavtaler kontra nærhet/tilgjengelighet 

 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av FRP: 
Skjervøy kommune trekker seg ut av samarbeidet.  
Evalueringen gir ingen indikasjon på de store besparelser som var forespeilet ved inngåelsen av 
samarbeidet. Tvert imot er de fleste historier som kommer negative.  
 
Votering: 
Forslag til nytt punkt 3 fremmet av Rolf Edgar Johansen (KRF/KP: 

- Forslaget vedtatt mot 4 stemmer 
 
Rådmannens innstilling med nytt punkt 3 mot forslaget fremmet av Vidar Langeland(FRP): 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 8 stemmer 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar evalueringa av innkjøpstjenesten til orientering. 

 
2. Skjervøy kommune ønsker å videreføre samarbeidet om en felles innkjøpstjeneste i Nord-

Troms. 
 

3. Det stilles store krav til kompetanse i forbindelse med offentlige anskaffelser. 
Kommunestyret ber rådmannsutvalget gjennomgå organiseringen av innkjøpstjenesten. 
Følgene bør vektlegges: 

- Samhandling med kommunen og styringsgruppen sin rolle 
- Sårbarhet i forhold til at vi bare har en ansatt 
- Rammeavtaler kontra nærhet/tilgjengelighet 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringa av innkjøpstjenesten til orientering. 
 

2. Skjervøy kommune ønsker å videreføre samarbeidet om en felles innkjøpstjeneste i 
Nord-Troms. 

 



PS 62/17 Søknad om kommunal støtte til oppgradering og utvikling av  
Eidevannet Friluftsområde 2017/343 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Nesteleder i Eidevannet vel Eyolf Steffensen og styreleder Dagfinn Thomassen orienterte om 
Eidevannet Vel, arbeidet som er gjort og planen videre. 
 
Forslag fremmet av Vidar Langeland (FRP) på vegne av Fremskrittspartiet: 

1. Skjervøy kommunestyre støtter oppgraderingen og utviklingen av Eidevannet 
Friluftsområde som gjennomføres i regi av Eidevannet Vel.  

2. Kommunestyret søker innarbeidet 50 000 kr i budsjettet for 2018 til lys og grillplass.  
3. Det tas forbehold om prosjektene er fullfinansierte før de utbetales kommunalt tilskudd.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot forslaget fremmet av Vidar Langeland (FRP): 

- Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer 

Vedtak: 

1. Skjervøy kommunestyre støtter oppgraderingen og utviklingen av Eidevannet 
Friluftsområde som gjennomføres i regi av Eidevannet Vel.  

2. Kommunestyret søker innarbeidet i BØP 18-21 budsjettet kr 50.000 i tilskudd til hvert av 
de 3 gjenstående delprosjektene rundt vannet (lys og grillplass, brygge m/båthus, 
treningsapparater), og 400 000 til prosjekt ‘Tømming/rensing av vannet.’ 
(engangsbeløp) 

3. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og Eidevannet Vel som sikrer 
vedlikehold av anlegget i ettertid. Det søkes innarbeidet kr 50 000 pr år til vedlikehold 
av området etter at prosjektet er ferdigstilt.  

4. Det tas forbehold om prosjektene er fullfinansierte før det utbetales kommunalt tilskudd. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
 

1. Skjervøy kommunestyre støtter oppgraderingen og utviklingen av Eidevannet 
Friluftsområde som gjennomføres i regi av Eidevannet Vel.  

2. Kommunestyret søker innarbeidet i BØP 18-21 budsjettet kr 50.000 i tilskudd til hvert av 
de 3 gjenstående delprosjektene rundt vannet (lys og grillplass, brygge m/båthus, 
treningsapparater), og 400 000 til prosjekt ‘Tømming/rensing av vannet.’ (engangsbeløp) 

3. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og Eidevannet Vel som sikrer 
vedlikehold av anlegget i ettertid. Det søkes innarbeidet kr 50 000 pr år til vedlikehold 
av området etter at prosjektet er ferdigstilt.  

4. Det tas forbehold om prosjektene er fullfinansierte før det utbetales kommunalt tilskudd. 



PS 63/17 Statue av hundekjører Leonard Seppala 2017/433 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av representanten Trygve Paulsen (KRF/KP): 
Representanten trer ut under vurderingen. 
Representanten er bror av leder for prosjektet og erklæres enstemmig inhabil etter 
forvaltningsloven § 6-2. Paulsen trer ut under behandlingen av saken.  
 
Votering: 
Punkt 1: 
Enstemmig vedtatt 
 
Punkt 2 
Falt med 8 stemmer 
 
Punkt 3 
Falt med 8 stemmer 
 
Punkt 4: 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunestyret støtter ideen om etablering av statue av Leonhard Seppala. 

 
2. Kommunestyret tar stilling til en endelig plassering av statuen når prosjektet er 

fullfinansiert. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret støtter ideen om etablering av statue av Leonhard Seppala. 
 

2. Kommunestyret søker innarbeidet i budsjett- og økonomiplanen kr. 200.000,- til 
prosjektet. 
 

3. Det tas forbehold om at det legges frem en finansieringsplan som viser at prosjekt er 
fullfinansiert før det utbetales kommunalt tilskudd. 
 

4. Kommunestyret tar stilling til en endelig plassering av statuen når prosjektet er 
fullfinansiert. 

 
 



PS 64/17 Oppfølging av bibliotekplan for Troms 2017-2028 - Skjervøy 
folkebibliotek 2015/813 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Biblioteksjef Wenche Ratama orienterte om bibliotekplanen og Skjervøy folkebibliotek.  
 
Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028 og inngå i samarbeid 
med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør flg vedtak: 
Skjervøy kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028 og inngå i samarbeid 
med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.  

 

PS 65/17 Vaktordning vann og avløp 2017/435 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Irene Toresen (AP) på vegne av AP, SV, KRF/KP, FRP, SP og H: 
Saken utsettes og behandles som en del av budsjett- og økonomiplan. 
 
Votering:  
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes og behandles som en del av budsjett- og økonomiplan. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med tillitsvalgte om etablering av en 
vaktordning for VA (vann og avløp) Det legges til grunn en omregningsfaktor på 1/5 som 
innebærer 1 times lønn for 5 timers vakt ihht tariffavtale, HTA pkt 4.3.2. 
 
Kostnadene kr. 315.225,- i året for forslått vaktordning innarbeides i budsjettet for 2018-2022. 
 
Vaktordningen iverksettes strakt det foreligger enighet mellom partene. 



PS 66/17 K-Sekretariatet IKS - Endring selskapsavtale pr 01.06.2017 
2017/226 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 

 

PS 67/17 Kommunale vigsler 2017/381 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis 

rådmannen og folkevalgt Øystein Skallebø(AP) vigselsmyndighet 
 

2. Kommunestyresalen stilles til disposisjon som vigselsrom. 
 

3. Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag. 
Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslene. 
Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert 
brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.  
 

4. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden 
 

Ordførers innstilling 
1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis 

rådmannen og folkevalgt Øystein Skallebø(AP) vigselsmyndighet 
 

2. Kommunestyresalen stilles til disposisjon som vigselsrom. 
 

3. Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag. 
Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslene. 
Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert 
brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.  
 

4. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden 



 

PS 68/17 Endring i salgstider for alkohol - dagligvarebutikker i Skjervøy 
kommune 2015/438 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering av Rolf Egil Larsen (SP):  
Representanten er aksjeeier i bygdebutikken, og trer ut under behandlingen.  
Etter vurdering mot forvaltningsloven § 6 vurderes representanten av et enstemmig 
kommunestyre som habil. Larsen trer inn under behandlingen av saken.  
 
Votering: 

- Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer.  

Vedtak: 
1. Dagligvarebutikker med salgsbevilling i Skjervøy kommune gis mulighet til å selge 

alkoholholdig drikk gruppe 1 på valgdagen, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.  
 

2. Salget av alkoholholdig drikk skal opphøre kl 18.00 på disse dagene.  
 

Rådmannens innstilling 
1. Dagligvarebutikker med salgsbevilling i Skjervøy kommune gis mulighet til å selge 

alkoholholdig drikk gruppe 1 på valgdagen, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften.  
 

2. Salget av alkoholholdig drikk skal opphøre kl 18.00 på disse dagene.  
  



PS 69/17 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Ingen innkomne interpellasjoner, saken utgår. 

Vedtak: 
Ingen innkomne interpellasjoner, saken utgår. 
 

PS 70/17 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.   

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.   
 

RS 18/17 Søknad om tilskudd til støttesenter for incest og seksuelle overgrep 2017/18 

RS 19/17 invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 
2017/416 

RS 20/17 Søker samarbeidskommune for betatesting av samkjøringsapplikasjon 2017/417 

RS 21/17 Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert orientering 2016/496 

RS 22/17 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 4.-5.9.17 2015/65 

  



PS 71/17 Vedtaksendring - ska13/16 -Byggelån på 1,2 mill 2015/1353 

 

 

PS 72/17 Søknad om selvskyldnergaranti for lån Skjervøy sokn 2016/550 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.10.2017  

Behandling: 
Habilitetsvurdering Helge Andersen (KRF/KP): 
Representanten sitter i rådet som er søker for selvskyldnergaranti, og trer ut under vurderingen. 
Andersen erklæres enstemmig habil i saken etter vurdering mot forvaltningsloven §6. 
Representanten trer inn under behandlingen i saken.  
 
Votering:  

- Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 
1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for lån Skjervøy sokn tar opp til fornying av 
maskinpark.    
  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 800 000 kroner 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 880 000,-   
  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for lån Skjervøy sokn tar opp til fornying av 
maskinpark.    
  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 800 000 kroner 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 880 000,-   
  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 


