
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 29.11.2017 
Tidspunkt: 09:15 – møtet avsluttet 14:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORDFØRER KRF/KP 
Irene Toresen VARAORDFØRER AP 
Øystein Skallebø MEDLEM AP 
Ingrid Lønhaug MEDLEM SV 
Torgeir Johnsen MEDLEM SP 
Reidar Mæland MEDLEM H 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vidar Langeland MEDLEM FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arne Nilssen Vidar Langeland FRP 
   

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

- Rådmannen ønsker å gi en kort orientering ang. tilskudd til private barnehager før start 
av sak PS 73/17 

- Ordfører melder ny sak ang. uttalelse til fylkestinget om prioritering av skredsikring. 
Saken får saksnummer PS 79/17. 

 Sakslisten med endringer, enstemmig vedtatt.  
 
 
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   Ingrid Lønhaug   Torgeir Johnsen 
  



Ang. tilskudd private barnehager 
Rådmannen orienterte i saken.  
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

73/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021  2017/294 
74/17 Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune  2017/157 
75/17 Sandøra: Søknad om utvidelse av biomasse 

akvakulturtillatelse for settefisk på lokalitet 
36477 Sandøra - T-S-21 Marine Harvest Norway 
AS 

 2016/156 

76/17 Lauksletta - Lauksundveien 191: Søknad om 
konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 66 bnr 
25 

 2017/463 

77/17 Detaljregulering "Vågvann trelasthandel" - 2. 
gangsbehandling 

 2017/62 

78/17 Referat   
RS 92/17 Prestegårdsjorda: Søknad om rammetillatelse til 

bygging av barnehage - gnr 69 bnr 1 
 2017/457 

79/17 Uttalelse: Prioritering av skredsikringstiltak på 
fylkesnettet i Troms 2018-2023 

  

 
 
  



73/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 2017/294 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KP, KRF, og SV.  
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av Høyre. 
Forslag fremmet av Arne Nilssen (FRP) på vegne av FRP. 
 
Forslagene lagt frem i egne dokument i møtet.  
 

Vedtak: 
Votering: 

- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme 
- AP, KP, KRF, og SVs forslag støttet av 4 stemmer 
- FRPs forslag støttet av 1 stemme 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2018 og 
økonomiplan for 2018- 2021: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. 
 
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar   1. Kvartal 
April    2. Kvartal 
August   3. Kvartal 
Oktober   4. Kvartal 
 

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 
 
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2018. 
 
 
2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 
 



2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan. 
 
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 
 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd 
eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 
 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 
 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 
 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 
  



74/17 Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune 2017/157 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Prosjektet «Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune» godkjennes og prosjektstilling på 
inntil 1 år lyses ut. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak: 
Prosjektet «Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune» godkjennes og prosjektstilling på 
inntil 1 år lyses ut. 

 

75/17 Sandøra: Søknad om utvidelse av biomasse akvakulturtillatelse for 
settefisk på lokalitet 36477 Sandøra - T-S-21 Marine Harvest Norway AS 
2016/156 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av biomasse akvakulturtillatelse for 
settefisk på lokalitet 36477 Sandøra - T-S-21 fra Marine Harvest Norway AS som omsøkt. 
 
Skjervøy kommune kan ikke se at utvidelsen av biomasse krever at tiltaket skal konsekvens-
utredes jfr. § 10 i ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.  
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet anbefales å gjøre følgende uttalelse: 
  
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av biomasse akvakulturtillatelse for 
settefisk på lokalitet 36477 Sandøra - T-S-21 fra Marine Harvest Norway AS som omsøkt. 
 
Skjervøy kommune kan ikke se at utvidelsen av biomasse krever at tiltaket skal konsekvens-
utredes jfr. § 10 i ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.  



76/17 Lauksletta - Lauksundveien 191: Søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom - gnr 66 bnr 25 2017/463 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Trude 
Langstrand og Alexander Fjellstad for erverv av eiendommene gnr. 66 bnr. 25, med en halvpart 
hver, i Skjervøy kommune som omsøkt. 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Trude 
Langstrand og Alexander Fjellstad for erverv av eiendommene gnr. 66 bnr. 25, med en halvpart 
hver, i Skjervøy kommune som omsøkt. 

 

77/17 Detaljregulering "Vågvann trelasthandel" - 2. gangsbehandling 
2017/62 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Utsettelsesforslag fremmet av Ingrid Lønhaug (SV) på vegne av SV: 
Saken utsettes i påvente av ferdigstillelse av kartleggingen og verdisettingen av friluftsområdene 
i Skjervøy kommune i tråd med fylkesmannens ønske.  
 
Endringsforslag fremmet på vegne av Ørjan Albrigtsen (KRF/KP) på vegne av ordfører: 
Endringsforslag 1: Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Endringsforslag 2: Innsigelser/merknader til saken er redegjort i saksfremlegget og tas ikke til 
følge 
 
Votering på utsettelsesforslaget: 

- Utsettelsesforslaget falt mot 1 stemme.  
 
Votering på endringsforslag: 

- Endringsforslag 1: enstemmig vedtatt.  
- Endringsforslag 2: vedtatt mot en stemme.  

 
Votering endringsforslag fra formannskapet: 

- Vedtatt mot en stemme.   



Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-12 godkjennes forslag til detaljregulering for 
Vågvann trelasthandel. 
 
Innsigelser/merknader til saken er redegjort i saksfremlegget og tas ikke til følge 
 

Teknisk sjefs innstilling 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-12 godkjennes forslag til detaljregulering for 
Vågvann trelasthandel. 

 

78/17 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig referert.  

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig referert.  
 

RS 92/17 Prestegårdsjorda: Søknad om rammetillatelse til bygging av barnehage - gnr 69 
bnr 1 2017/457 

 

79/17 Uttalelse: Prioritering av skredsikringstiltak på fylkesnettet i Troms 
2018-2023 / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  

Behandling: 
Forslag til uttalelse fremmet av ordfører: 
Prioritering av skredsikringstiltak på fylkesvegnettet i Troms 2018-2023 
 
Skjervøy kommune viser til Fylkesrådssak 247/17 ang. forslag til prioritering av 
skredsikringstiltak på fylkesvegnettet i Troms 2018-2023. 
 
Skredsikring av FV 347 ved Singla er tatt ut av skredsikringsprogrammet for perioden. Dette 
kan ikke Skjervøy formannskap akseptere. Formannskapet forventer at det skredutsatte området 
langs FV 347 ved Singla, som er et av de mest utsatte i hele fylket, beholder sin prioritering. 
 
I rapporten Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveg – Nordland, Troms og Finnmark (2015), 
utarbeidet av Statens Vegvesen, er FV 347 Singla et av de områdene i Troms med størst fare for 
skred utfra objektive kriterier. 



 
Skredsikringsprosjekter skal ifølge Regional transportplan 2018-2029, vedtatt i fylkestinget i 
oktober 2017, prioritere «Kyst til marked»-korridorer. Fra Skjervøy leveres det årlig sjømat til 
en verdi av 6 milliarder, 25 % av sjømatproduksjonen i Skjervøy foregår på Arnøy. Denne 
produksjonen er helt avhengig av at infrastrukturen internt på Arnøya fungerer. Årvikbruket AS 
som ligger i Årviksand vil i 2017 ta på land og produsere nesten 5 000 000 kg fisk. All transport 
til denne bedriften stopper, når vegen rundt Singla stenges. Det er uholdbart at bedrifter skal 
kunne tape flere hundre tusen kroner pga. skredstengte veier. I tillegg er arbeidspendling og 
transport til skole/ barnehage avhengig av at veiene er åpne. 
 
I forslaget fra fylkesrådet foreslås det at ei løsning er å bygge et fergeleie i Arnøyhamn til 35 
millioner kroner. Dette forslaget vil medføre så store ulemper med hensyn til godstrafikk at det 
ikke vil være mulig for næringslivet å gjennomføre normal drift. Dette vil redusere kapasiteten 
til å sende ut sjømat enormt, på et allerede sprengt samband.  
Dette er ei fortidsløsning.  
 
I dag 29. november er FV 347 igjen stengt pga. snøskred. Skjervøy formannskap forventer at 
fylkestinget prioriterer skredsikring av FV 347 og oppfordrer til dialog med storting- og 
regjering om et spleiselag og at man på nytt ser på alternativ trasevalg. 
 
Votering: 

- Forslaget fremmet av ordfører, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Prioritering av skredsikringstiltak på fylkesvegnettet i Troms 2018-2023 
 
Skjervøy kommune viser til Fylkesrådssak 247/17 ang. forslag til prioritering av 
skredsikringstiltak på fylkesvegnettet i Troms 2018-2023. 
 
Skredsikring av FV 347 ved Singla er tatt ut av skredsikringsprogrammet for perioden. Dette 
kan ikke Skjervøy formannskap akseptere. Formannskapet forventer at det skredutsatte området 
langs FV 347 ved Singla, som er et av de mest utsatte i hele fylket, beholder sin prioritering. 
 
I rapporten Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveg – Nordland, Troms og Finnmark (2015), 
utarbeidet av Statens Vegvesen, er FV 347 Singla et av de områdene i Troms med størst fare for 
skred utfra objektive kriterier. 
 
Skredsikringsprosjekter skal ifølge Regional transportplan 2018-2029, vedtatt i fylkestinget i 
oktober 2017, prioritere «Kyst til marked»-korridorer. Fra Skjervøy leveres det årlig sjømat til 
en verdi av 6 milliarder, 25 % av sjømatproduksjonen i Skjervøy foregår på Arnøy. Denne 
produksjonen er helt avhengig av at infrastrukturen internt på Arnøya fungerer. Årvikbruket AS 
som ligger i Årviksand vil i 2017 ta på land og produsere nesten 5 000 000 kg fisk. All transport 
til denne bedriften stopper, når vegen rundt Singla stenges. Det er uholdbart at bedrifter skal 
kunne tape flere hundre tusen kroner pga. skredstengte veier. I tillegg er arbeidspendling og 
transport til skole/ barnehage avhengig av at veiene er åpne. 
 
I forslaget fra fylkesrådet foreslås det at ei løsning er å bygge et fergeleie i Arnøyhamn til 35 
millioner kroner. Dette forslaget vil medføre så store ulemper med hensyn til godstrafikk at det 
ikke vil være mulig for næringslivet å gjennomføre normal drift. Dette vil redusere kapasiteten 
til å sende ut sjømat enormt, på et allerede sprengt samband.  
Dette er ei fortidsløsning.  
 



I dag 29. november er FV 347 igjen stengt pga. snøskred. Skjervøy formannskap forventer at 
fylkestinget prioriterer skredsikring av FV 347 og oppfordrer til dialog med storting- og 
regjering om et spleiselag og at man på nytt ser på alternativ trasevalg. 
 


