
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 24.10.2018 
Tidspunkt: 10:15 – 17.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KRF/KP 
Peder André Amundsen MEDL KRF/KP 
Trygve Paulsen MEDL KRF/KP 
Åshild Hansen MEDL AP 
Sissel Johanne Torbergsen MEDL AP 
Hanne Nygaard Høgstad MEDL SP 
Vidar Brox-Antonsen MEDL SP 
Rolf Egil Larsen MEDL SP 
Arne Nilssen MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Irene Toresen VARAORD AP 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Jørn Cato Angell MEDL FRP 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:   
Maria Jørgensen Andersen MEDL KP 
Reidar Mæland MEDL H 
Pål Schreiner Mathiesen MEDL SV 
Kurt Michalsen MEDL KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kolbein Mikel Simonsen Reidar Mæland H 
Helge Arnold Andersen Kurt Michaelsen KRF/KP 
Lise Roman Pål Schreiner Mathiesen SV 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Møtet lovlig satt 
Til saksliste: Ordfører ønsker å orientere om yrkes og utdanningsmessa på slutten av møtet. Sak 
ang barnevern kl 12.00. Idrettsrådet kommer ca kl 11.00. Interpellasjon fra SV, forslag til 
uttalelse fra SV, spørsmål fra ordfører fra FrP, Interpellasjon fra FrP, samt to spørsmål fra 
representanten Paul Stabell(FrP). Saksliste vedtatt. 
 

 
  



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Espen Li Økonomisjef 
Tommy Hansen Helse-og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 
Helene Solvang Personalleder (møtte under PS 43/18) 

 
 
  



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   Lise Roman   Vidar Langeland 
  



Orientering: Nærværsprosjektet – status 
Prosjektleder Marit Vadet orienterte om nærværsprosjektet. Viste til tall for sykefravær og 
økonomiske konsekvenser av dette. Runde med spørsmål fra representantene i etterkant, som ble 
besvart av Marit Vadet. 
 
Orientering: Budsjett 2019 – 20122 foreløpig status 
Rådmann orienterte ift budsjett 2019-2022. Runde med spørsmål fra representantene i etterkant, 
som ble besvart av rådmann. 
 
Orientering: Idrettsrådet v/ Roy Waage 
Orienterte om ulike tilbud idrettsrådet står ansvarlig for, samt litt om oppbygging og funksjon ift 
idrettsrådet. Det ble vist til orienteringsdokumenter som vil bli utsendt til representantene i 
etterkant. Runde med spørsmål fra representantene.  
 
Permisjonssøknad, Jørn Cato Angell (Frp): 
Innvilget, fra kl 14.23. Representanten Paul Stabell (Frp) trer inn i hans sted fra sak 41/18. 
 
Uttalelse, Sv: Flere VTA-plasser til Skjervøy ASVO 
Fremmet av Ingrid Lønhaug.  
 
Votering:  

- Kommunestyret stiller seg bak uttalelsen. Enstemmig vedtatt. 
 
Spørsmål fra Paul Stabell (Frp) 
1. Bru over Skattørrsundet. Her fikk vi for en tid tilbake orientering om at denne saken skulle vi 
få svar på nå i høst. Denne er kun den forbindelsen vi har, og det er derfor viktig at statusen blir 
framlagt. 
2. Var det også institusjonene som også skulle omfatte gjengs leie? Dette gjelder HVPU, 
Sandvåghauen omsorgboliger, leiligheter på Skjervøy Sykehjem osv. 
 
Ordfører svarte: Det ligger hos fylkeskommunen. Før det bestemmes hvilke bruer det skal 
startes med skal det lages en slags masterplan som viser prioriteringer. Det er ingen tvil om at vi 
har store utfordringer i Nord-Troms. Vi må se på dette i fellesskap for å finne ut av hvordan vi 
kan jobbe for å få større påvirkningskraft. 
 
Teknisk sjef svarte: Omsorgsboliger, Malenaveien, Sandvåghaugen og leiligheter på Skjervøy 
sykehjem inbefattes av gjengs leie. Dette gjelder ikke institusjonsplasser. 
 
Ordfører orienterte om yrkes –og utdanningsmesse: 
Har signalisert til Halti Næringshage at vi ønsker å være med, men det koster 40 000 så man må 
ta opp igjen dette ved et senere tidspunkt. 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

O Nærværsprosjektet: Status   
O Budsjett 2019-2022 foreløpig status   
PS 40/18 Økonomirapport høst 2018  2017/294 
PS 41/18 Investeringsrapport høst 2018  2017/294 
PS 42/18 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 

2019 
 2018/423 

PS 43/18 Overordnet beredskapsplan for Skjervøy 
kommune 

 2015/986 

PS 44/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – 
Arbeidsgiverkontroller for kommunene 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord 

 2016/589 

PS 45/18 Opprettelse av interkommunalt 
barnevernssamarbeid i Nord-Troms 

 2015/1247 

PS 46/18 Reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms?  2015/984 
PS 47/18 Samarbeidsavtale - politiråd  2015/616 
PS 48/18 Revidert reglement for Skjervøy ungdomsråd  2015/85 
PS 49/18 Opparbeidelse av industrikai -indre havn 

Kollagerneset 
 2017/346 

PS 50/18 Tiltak for å rekruttere og beholde 
barnehagelærere i barnehagene på Skjervøy 

 2015/78 

PS 51/18 Bølgeanalyse Skjervøy havn  2018/50 
PS 52/18 Forslag plankomite fotballhall  2018/423 
PS 53/18 Interpellasjoner   
PS 54/18 Referatsaker   
RS 15/18 Energi- og Miljøanalyse av Skjervøy Helsesenter  2015/57 
RS 16/18 Rapportering 1. kvartal 2018  2018/408 
RS 17/18 1. halvårs rapportering Fylkesmannen i Troms  2018/408 
RS 18/18 Rapportering 2. kvartal 2018  2018/408 
RS 19/18 Rapportering 3. kvartal 2018  2018/408 
RS 20/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 

25.09.18 
 2015/65 

 
 



PS 40/18 Økonomirapport høst 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Ordfører innledet til saken og åpnet for spørsmål. 
 
Spørsmål ble stilt av flere representanter og besvart av rådmann og etatsjefer. 
 
Forslag om punkt 3 og 4, i tillegg til formannskapets innstilling, av Vidar Langeland (Frp): 
3. Lages en sluttrapport med økonomisk oversikt over brøytesaken fra juni 2017 frem til siste 
faktura er mottatt.  
4. Brøytesaken oversendes kontrollutvalget som bes gjøre en forvaltningsrevisjon av anbud og 
prosess. 
 
Votering, punkt 1 og 2 i formannskapets innstilling: 

- Enstemmig vedtatt 

Votering, nytt punkt 3: 
- Enstemmig vedtatt 

Votering, nytt punkt 4: 
- Forslaget falt mot åtte stemmer 

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

og 1B datert 01.10.2018 
2. Bemanningsendring vedtas i tråd med vedlagte bemanningsplan. 
3. Det lages en sluttrapport med økonomisk oversikt over brøytesaken fra juni 2017 frem til siste 

faktura er mottatt. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen gav kort innledning til saken. 
 
Noen spørsmål ble stilt på enkeltpunkter, og besvart av etatsjefer. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

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

datert 01.10.2018 
2. Bemanningsendring vedtas i tråd med vedlagte bemanningsplan. 

 



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

datert 01.10.2018 
2. Bemanningsendring vedtas i tråd med vedlagte bemanningsplan. 

 

PS 41/18 Investeringsrapport høst 2018 2017/294 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Vidar Langeland (Frp) ber om rapport ift fremdrift i prosess med bygging av ny barnehage. 
Teknisk sjef svarte at man er i rute med byggingen. 
 
Ordfører ber rådmann orientere videre om bygging i møte i Desember. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2A 
og 2B datert 01.10.2018. 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Spørsmål ble stilt fra ulike representanter og besvart av etatsjefer med ansvar for de gjeldende 
punkter. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2A 
og 2B datert 01.10.2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 2A og 
2B datert 01.10.2018. 

PS 42/18 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018 

Behandling: 
Ordfører leste opp innstillingen og åpnet for spørsmål. 
 
Spørsmål ble besvart av rådmannens stab. 



 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

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

Små barn kr 226.196,- 
Store barn kr 109.469,- 

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 226.196,- 
Store barn kr 109.469,- 

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 43/18 Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune 2015/986 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen ga innledning til saken. 
 
Det ble åpnet for spørsmål, som ble besvart av rådmannen og beredskapskoordinator, Helene 
Solvang. 
 
Det ble spesielt etterlyst en plan for beredskapsøvelser. 
Beredskapskoordinator svarte at det i beredskapsplanen ikke er lagt opp til en plan for hvor ofte 
og hvordan man skal gjennomføre øvelser. Det er likevel ønskelig at man gjennomfører øvelser 
hvert andre år, som vil være innenfor forskriftene for beredskap. 
 
Votering: 

- Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Forslag til Overordet beredskapsplikt godkjennes.  
2. Ordfører og Rådmannen gis myndighet til å endre/oppdatere planen ved behov i løpet av 

kommunestyreperioden. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å disponerer inntil kr 1 000 000,- til dekning og forskuttering av 

kostnader i forbindelse med krisesituasjoner. Midlene tas av kommunens disposisjonsfond. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Forslag til Overordet beredskapsplikt godkjennes.  



2. Ordfører og Rådmannen gis myndighet til å endre/oppdatere planen ved behov i løpet av 
kommunestyreperioden. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å disponerer inntil kr 1 000 000,- til dekning og forskuttering av 
kostnader i forbindelse med krisesituasjoner. Midlene tas av kommunens disposisjonsfond.  
 

PS 44/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller 
for kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 2016/589 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Ordfører leste opp innstillingen. 
 
Votering: 

- Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
1)  Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2) Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir 

vertskommune. 
3) Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
4) De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 

For Skjervøy kommune vil dette utgjøre inntil kroner 100.000,- ekstra pr. år. 
5) Kommunestyret ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen innledet til saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
1)  Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2) Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir 

vertskommune. 
3) Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
4) De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 

For Skjervøy kommune vil dette utgjøre inntil kroner 100.000,- ekstra pr. år. 
5) Kommunestyret ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 



 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
1)  Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 

b i kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2) Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen 

blir vertskommune. 
3) Kostnaden ved tjenesten fordeles deltagerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del 

og 60 % etter antall kontroller.  
4) De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 

For Skjervøy kommune vil dette utgjøre inntil kroner 100.000,- ekstra pr. år. 
5) Kommunestyret ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen. (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 



PS 45/18 Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms 
2015/1247 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Prosjektleder, Therese Mariann Winther la frem saken vha powerpoint-presentasjon. 
 
Runde med spørsmål fra representantene. Prosjektleder fikk anledning til å svare. 
 
Endringsforslag, posisjon: 
 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn 
i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I 
tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og 
avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges 
til grunn for samarbeidet. Samarbeidet hjemles i kommunelovens §28-1b. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig 
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

3. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere sin myndighet til vertskommunen for 
de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtale, jfr Kommunelovens §28-1 b pkt. 3 

 
Ordfører fremmer at forslaget bør være et felles forslag på vegne av kommunestyret, 
begrunnet i hjemlingen i lovverk som må være tilstede i et eventuelt vedtak. 
 
Torgeir Johnsen fremmer på vegne av Sp og Frp alternativ 1, slik det er forelagt i 
saksframlegget. 
 
Votering, endringsforslag av posisjon. Innfletting av hjemling. 

- Enstemmig vedtatt 
 
Votering, endringsforslag posisjon, nytt punkt tre 

- Enstemmig vedtatt 
 
Votering, endringsforslag posisjon mot alternativ 1 foreslått fra Sp og Frp 

- Vedtatt mot åtte stemmer. 

Vedtak: 
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn 

i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I 
tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og 
avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges 
til grunn for samarbeidet. Samarbeidet hjemles i kommunelovens §28-1b. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig 
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

3. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere sin myndighet til vertskommunen for 

 



de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtale, jfr Kommunelovens §28-1 b pkt. 3 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen gav innledning til saken.  
Barnevernsleder Mette Øyen Bless presenterte saken videre. 
 
Følgende endringsforslag fremmet av Ingrid Lønhaug (Sv) på vegne av posisjon: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn 
i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I 
tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og 
avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges 
til grunn for samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig 
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

 
Flere innspill og spørsmål til saken fra ulike representanter. 
 
Votering, posisjons innstilling mot rådmannens innstilling: 

- Posisjons innstilling enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn 
i gitt frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I 
tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og 
avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges 
til grunn for samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig 
fordelingsnøkkel 40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene. 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  

 

PS 46/18 Reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 2015/984 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen orienterte kort om saken. Vedtak er gjort i formannskap. Behandles ikke med 
votering i kommunestyret. 
 



Det ble åpnet for innspill og spørsmål. 

Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018  

Behandling: 
Rådmannen presenterte saken. Utfyllende kommentar fra ordfører. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende plansamarbeid 
i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, 
som utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang 
organisering av plansamarbeid m fl. 

 

Rådmannens innstilling 
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak: 

1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, 
som utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang 
organisering av plansamarbeid m fl. 
 

PS 47/18 Samarbeidsavtale - politiråd 2015/616 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Innstillingen ble lest opp av ordfører. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) fremmet følgende forslag, på vegne av posisjon: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da avtalens 
innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen. 

2. Kommunestyret ber ordfører/rådmann ta kontakt med ny regionlensmann og politimester for å 
avklare hvilket bemannings- og tjenestenivå kontoret på Skjervøy skal ha. 

 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende forslag: 
Skjervøy kommunestyre kan ikke akseptere mottatt samarbeidsavtale fra politiet. Tilbudet ved 
tjenestestedet Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både beredskap og 
forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til politimesteren og ber han 
legge inn en bemanning av tjenestestedet som gir daglig bemanning, akseptabel beredskap og et 
nærpoliti som er tilstede i kommunen. 



 
Øystein Skallebø (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av kommunestyret: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da avtalens 
innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen. 

2. Tilbudet ved tjenestested Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både beredskap 
og forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til politimesteren og ber han 
legge inn bemanning av tjenestestedet som gir daglig bemanning, akseptabel beredskap og et 
nærpoliti som er tilstede i kommunen. 

 
Ørjan Albrigtsen (Krf) trekker posisjon sitt forslag 
Vidar Langeland (Frp) trekker sitt forslag 
 
Votering, kommunestyrets forslag mot rådmannens innstilling: 

- Kommunestyrets forslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Forslag til samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og politiet godkjennes ikke, da avtalens 
innhold ikke samsvarer med vedtak gjort i Stortinget om nærpolitireformen. 

2. Tilbudet ved tjenestested Skjervøy er så lavt at det gir en uakseptabel standard på både 
beredskap og forebyggende arbeid. Kommunestyret sender avtaleutkast tilbake til politimesteren 
og ber han legge inn bemanning av tjenestestedet som gir daglig bemanning, akseptabel 
beredskap og et nærpoliti som er tilstede i kommunen. 

 
 

PS 48/18 Revidert reglement for Skjervøy ungdomsråd 2015/85 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Ingrid Lønhaug(Sv) orienterte kort om saken, som kommunestyrets representant i 
ungdomsrådet. 
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Forslag til revidert reglement for Skjervøy ungdomsråd godkjennes. 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
Forslag til revidert reglement for Skjervøy ungdomsråd godkjennes.  
 



PS 49/18 Opparbeidelse av industrikai -indre havn Kollagerneset 2017/346 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret ber rådmannen igangsette prosessen med bygging av industrikai på 

Kollagerneset. 
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere kaiens beliggenhet slik at det gir muligheter for 

ytterligere utvidelse av kaifronten. 
3. Skjervøy kommunes egenandel kr. 6.150.000,- (eks.mva) tas ut av investeringsbudsjettet for 2018 

og legges inn for 2019. 
4. Skjervøy kommunes årlige lånekostnader kr. 335.000,- (eks. mva) innarbeides i driftsbudsjettet 

for 2019-2023. 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret ber rådmannen igangsette prosessen med bygging av industrikai på 

Kollagerneset. 
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere kaiens beliggenhet slik at det gir muligheter for 

ytterligere utvidelse av kaifronten. 
3. Skjervøy kommunes egenandel kr. 6.150.000,- (eks.mva) tas ut av investeringsbudsjettet for 2018 

og legges inn for 2019. 
4. Skjervøy kommunes årlige lånekostnader kr. 335.000,- (eks. mva) innarbeides i driftsbudsjettet 

for 2019-2023. 
 
 

PS 50/18 Tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere i barnehagene 
på Skjervøy 2015/78 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Ordfører leste opp innstillingen. 
 
Kultur -og undervisningssjef, Arild Torbergsen, orienterte om bakgrunnen for tiltakene som er 
foreslått. 
 
Vidar Langeland (Frp) fremmet følgende forslag til et nytt punkt 3: 
3: Bindingstid legges inn i forhold til mottatte ytelser under utdanning 
 
Åshild Hansen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av posisjon: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Saken utsettes og legges frem for ny behandling i Desember. 
2. Kommunestyret ber rådmannen utrede saken mer, forhold som bør utredes: 

- Bedre lønn 



- Planleggingstid for pedagoger 
- Strategi for hvordan man skal jobbe opp mot utdanningsinstitusjonene. 

 
Votering: 

- Posisjons forslag om utsettelse av saken enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Åshild Hansen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av posisjon: 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

1. Saken utsettes og legges frem for ny behandling i Desember. 
2. Kommunestyret ber rådmannen utrede saken mer, forhold som bør utredes: 

- Bedre lønn 
- Planleggingstid for pedagoger 
- Strategi for hvordan man skal jobbe opp mot utdanningsinstitusjonene. 

 

PS 51/18 Bølgeanalyse Skjervøy havn 2018/50 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Votering: 

- Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap anbefaler at kommunestyret tar Norconsult AS sin bølgeanalyse for 
Skjervøy Havn til etterretning. 
 

PS 52/18 Forslag plankomite fotballhall 2018/423 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Peder Andre Amundsen fremmet på vegne av posisjon nytt punkt 1 og nytt punkt 3. Punkt 2 blir 
stående som i ordførers innstilling: 

1. Det velges/nedsettes en plankomite som består av følgende personer/funksjoner. 
- Ordfører velges som politisk representant og leder av gruppen 
- 2 representanter fra kommunen (teknisk og kultur) 
- 1 representant fra idrettsrådet 
- 2 representanter fra SIK 

2. Plankomitéen må ta stilling til:  
Hvorfor skal det bygges? Hvor skal det bygges? Hvem skal det bygges for? Hva skal bygges? 
Hvordan skal anlegget utformes? Hvilke økonomiske rammer foreligger? 

3. Kostnadene til utredning på kr 50 000 søkes innarbeidet i budsjettet for 2019 

Votering, endringsforslag fremmet av posisjon mot ordførers innstilling: 
- Endringsforslag vedtatt mot tre stemmer 

Vedtak: 
1. Det velges/nedsettes en plankomite som består av følgende personer/funksjoner. 



- Ordfører velges som politisk representant og leder av gruppen 
- 2 representanter fra kommunen (teknisk og kultur) 
- 1 representant fra idrettsrådet 
- 2 representanter fra SIK 

2. Plankomitéen må ta stilling til:  
Hvorfor skal det bygges? Hvor skal det bygges? Hvem skal det bygges for? Hva skal bygges? 
Hvordan skal anlegget utformes? Hvilke økonomiske rammer foreligger? 

3. Kostnadene til utredning på kr 50 000 søkes innarbeidet i budsjettet for 2019 

 
  



PS 53/18 Interpellasjoner / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
Interpellasjon fra Ingrid Lønhaug, på vegne av Sv: Vågvannet friluftsområde 
Det bygges nå næringsbygg ved Vågavannet. Er det i den forbindelse planer om å ferdigstille 
gang –og sykkelstien, som er tegnet inn i detaljplanen for området? 

 
Ordfører svarte: Planer om gang og sykkelsti står fast, selv om det ikke er konkrete planer om 
igangsettelse. Saken ligger hos politikerne ift hva vi ønsker å prioritere. 
 
Eidevannet Vel er gjennom sitt prosjekt i ferd med å renovere området rundt Eidevannet så vel 
som Eidevannet. Hvor står planene om å renovere og legge til rette for friluftsområdet rundt 
Vågavannet? 

 
Ordfører svarte: Ingen tvil om at Eidevannet vel og deres ildsjeler har gjort et enormt arbeid. Det 
er et omfattende arbeid som må gjøres, og skal vi få det her til er vi helt avhengige av å få 
ildsjeler til å ta tak i det, som de som jobber med Eidevannet. Arbeidet står på stedet hvil og 
videre utvikling kommer an på bevilgede penger og kommunestyrets videre behandling. 
Ildsjeler er helt avgjørende for at prosjektet skal kunne startes opp. 
 
Interpellasjon fra Arne Nilsen, på vegne av Frp: Status på måseproblemet i Stussnesfjellet 
Hva er status på måseproblemet i Stussnesfjellet? Anser Skjervøy kommune seg ferdig med 
måseproblematikken, eller vil det bli gjort tiltak i nærmeste framtid? 
 
Ordfører svarte: Vi er alle klar over at problemet er der og jeg har full forståelse for at det er 
vanskelig for de som bor der. Vi tar problemet på alvor, men det er utfordrende å finne tiltak 
som vil være effektiv. Jeg blir å foreslå at vi setter av penger til deler av eggplukkingen i 
økonomiplan, men vi er helt avhengig av at vi som kommune kan forholde oss til en velforening 
og samarbeide med de for å holde kostnadene nede. 
 
Rådmann svarte: Vi har tidligere søkt om dette, med lignende metode. Problemet var at vi ikke 
fikk folk til å gjøre jobben. Det er et sikkerhetsaspekt her også, som krever kjøp av tjenester ift 
rappellering i fjellvegg. Vi som kommune må være sikker på at vi ivaretar sikkerheten og følger 
de regler og lover som finnes. Det bør søkes tidlig på nyåret om vi skal gjennomføre tiltak. 
 
Interpellasjon fra Vidar Langeland, på vegne av Frp: Reduksjon i eiendomsskatt  
Vil Ordføreren bidra til redusert skattetrykk ved å følge opp regjeringens forslag til reduksjon i 
eiendomsskatt fra 2020? 
 
Ordfører svarte: Det er en selvfølge at kommunen følger opp vedtak gjort av storting og 
regjering. Det er også kommunestyret som tar beslutning ift problemstillingen som er stilt av 
representanten, ikke ordfører alene. Det tillegges etter min mening for mye makt til rådmann i 
interpellasjonen. Til slutt er det kommunestyret som bestemmer, og det er derfor ikke noe poeng 
i å be rådmannen legge bort planer. 
 
Rådmann svarte: Loven om eiendomsskatt sier at det skal være en allmenn taksering hvert 
tiende år. Vi er nå på overtid og det har kommet mange nye bygg. Verdien av byggene har 
forandret seg på ti år. Det er ikke promillen i seg selv som har betydning. Det er takstgrunnlaget 
som setter standarden for hva man skal betale, og det er det vi ønsker å få på plass – noe lovverk 
også understreker viktigheten av. 



 
Ordfører avslår at det stemmes over forslaget fremmet i interpellasjonen.  

Vedtak: 
- Interpellasjoner anses som besvart. Enstemmig vedtatt. 

 
  



PS 54/18 Referatsaker / 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.10.2018  

Behandling: 
 

Vedtak: 
- Referatsaker anses som referert 

 

RS 15/18 Energi- og Miljøanalyse av Skjervøy Helsesenter 2015/57 

RS 16/18 Rapportering 1. kvartal 2018 2018/408 

RS 17/18 1. halvårs rapportering Fylkesmannen i Troms 2018/408 

RS 18/18 Rapportering 2. kvartal 2018 2018/408 

RS 19/18 Rapportering 3. kvartal 2018 2018/408 

RS 20/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 25.09.18 2015/65 


