
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 21.11.2018 
Tidspunkt: 09:15 – 12.15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDL SP 
Vidar Langeland MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolf Egil Larsen Torgeir Johnsen SP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen. Møtet lovlig satt. 
Til saksliste: To spørsmål er innkommet fra Ingrid Lønhaug (Sv). Besvares i slutten av møtet. 
Ellers ingen kommentarer. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Espen Li Økonomisjef 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef 
Arild Torbergsen Kultur –og undervisningssjef 
Mattis Bårnes Konsulent v/politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
 
  



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  Øystein Skallebø  Reidar Mæland 
 



To spørsmål fra Ingrid Lønhaug (Sv), på vegne av SV: 
Frisklivssentralen er flyttet under ansvaret til fysio-/ergoterapien. Litt uklart hvilke midler som 
følger med denne tjenesten. Det skal fra tidligere være en 25% stilling lagt til en stilling  i fysio-
/ergoterapitjenesten, men lite benyttet i Frisklivssentralen etter mitt kjennskap. Ressursen i 
folkehelsekoordinatorstillingen som før hadde ansvaret for denne tjenesten, følger ikke med 
denne tjenesten. Hvor stor %-andel er pålagt denne stillingen fra sentrale myndigheter, og hvor 
er den 25%-delen som var i folkehelsekoordinator-stillingen blitt av? Fra budsjettets oversikt 
over ikke valgte tiltak, ser jeg at økt bemanning til 50% ikke er prioritert. Ressursen burde være 
der allerede slik jeg ser det. 
 

- Rådmannen redegjorde for historikk og nåværende fordeling av stillingene som er nevnt. 
Frisklivsentralen er ikke flyttet, men flyttes 01.01.2019. Redegjørelse ble gjort på 
organisatorisk nivå. 

 
Barnevernsvaktordning er ikke prioritert. Er det den ordningen vi vedtok å innføre eller er det en 
annen stilling? I tilfelle det er den interkommunale barnevernvaktordningen  burde vi ikke da 
innføre ordningen. Denne ordningen er lovpålagt. Dersom en kommunal ordning blir billigere, 
er det snudd siden vi hadde saken oppe til politisk behandling. 
 

- Rådmannen svarte: Vi har lagt inn midler i budsjettet, til dekking av akutt 
barnevernsberedskap, i samarbeid med andre kommuner. 

  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 
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72/18 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Malenaveien 

8 
 2018/430 

73/18 Kjøp av tilleggsareal til Trollveien 3  2018/427 
74/18 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Rønning 

Østgårdsvei 5 
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70/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 2018/423 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018  

Behandling: 
Rådmann orienterte om forslaget lagt frem av administrasjon. 
 
Rolf Egil Larsen (Sp) melder at Sp ikke kommer med noe forslag i formannskap, men at man i 
kommunestyret vil legge frem et alternativt forslag til punkt om nedleggelse av Arnøyhamn 
oppvekstsenter, som vil gå på å bevare driften av skolen. 
 
Ørjan Albrigtsen (Krf) innledet i forhold til posisjon sitt forslag til budsjett. Øystein Skallebø 
(Ap) utdypet videre om samme budsjettforslag. Å få til en god løsning for Arnøya og å sørge for 
god oppfølging av næringa i kommunen stod spesielt i fokus hos både KrF og Ap. Ingrid 
Lønhaug (Sv) fremhevet satsinger på helsesiden som spesielt gledelig i rådmannens forslag, og 
la samtidig frem posisjon sine endringer på noen enkeltpunkter - spesielt innenfor helsesektor, 
skole og kultur. Irene Toresen (Ap) understreket også flere punkter i rådmannens forslag, som 
etter representantens mening i sum ivaretar en bred gruppe av befolkningen. 
 
Reidar Mæland (H) oppfordret til å bruke det økonomiske handlingsrommet til å betale ned 
gjeld. Representanten hadde videre kommentarer på enkeltpunkter, og forsvarte også 
rådmannens forslag om midlertidig nedleggelse av Arnøyhamn oppvekstsenter. 
 
Rådmann ble gitt ordet for å svare på spørsmål som kom frem under ordveksling i etterkant av 
endringsforslagene. Rådmann kommenterte samtidig de ulike endringsforslagene. 
 
Ordfører poengterer at alle forslag skal videre til kommunestyret og at man derfor ikke setter 
forslagene opp mot hverandre, men teller antall stemmer i favør per forslag. 
 
Votering posisjon sitt forslag: 
4 stemmer i favør 
 
Rådmannen sitt forslag: 
1 stemme i favør 
 
Høyres forslag: 
1 stemme i favør 
 

Vedtak: 
Formannskap gjør slik vedtak: 
Rådmannens forslag, posisjon sitt forslag og Høyre sitt forslag videreføres til møte i 
kommunestyret 12. Desember 2018. Følgende votering ble gjort i formannskapsmøte 
21.11.2018. 
 
Votering posisjon sitt forslag: 
4 stemmer i favør 
 
Rådmannen sitt forslag: 
1 stemme i favør 
 
Høyres forslag: 



1 stemme i favør 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2019 og 
økonomiplan for 2019- 2022: 
 
1. Drift 
1.1 Skattøret for 2019 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 2019. 
 
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. 

71/18 Oppfølgingsrapport nr 5 BØP 2018-21 2018/75 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018  

Behandling: 
Punktene ble lest opp av ordfører. Det ble åpnet for å melde kommentarer til hvert punkt. 
 
Punkt 32: Blir orientering i kommunestyret om dette 
 
Rolf Egil Larsen (Sp) understreker at skredsikring i Arnøyhamn må gjelde sentrumsområde i sin 
helhet og ikke utelukkende skolen. Melder behov for avklaring fra NVE ift dette. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 

72/18 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Malenaveien 8 2018/430 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018  

Behandling: 
Irene Toresen (Ap) fremviste kart med forslag til endring i tildeling av tomteareal. 
Endringsforslaget er formulert i følgende ordlyd: 

- Søknad om kjøp av tilleggsareal til Malenaveien 8 foreslås innvilget som vist i skisse. 
 
Irene Toresen (Ap) fremmet presisering til endringsforslaget: 

- Saken sendes ut på høring og behandles i neste formannskapsmøte 
 
 
Votering: 
Posisjon sitt forslag enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Søknad om kjøp av tilleggsareal til Malenaveien 8 foreslås innvilget som vist i skisse. Saken 
sendes ut på høring og behandles i neste formannskapsmøte. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak: 
Søknad om kjøp av tilleggsareal til Malenaveien 8 som omsøkt avslåes. 
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at kommunen vil disponere arealet selv. 

73/18 Kjøp av tilleggsareal til Trollveien 3 2018/427 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018  

Behandling: 
Øystein Skallebø (Ap) og Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmet behov for mer info om hvorfor 
eiendommen er foreslått delt slik den er gjort. 
 
Teknisk sjef redegjorde for vurderinger gjort ift delingen. 
 
Reidar Mæland (H) fremmer forslag om å utsette saken for å klargjøre i samarbeid med 
involverte parter. 
 
Formannskapet stiller seg samlet bak Reidar Mæland (H) sitt forslag. 
 
Votering, formannskapets innstilling mot rådmannens innstilling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

74/18 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Rønning Østgårdsvei 5 2018/424 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.11.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
Søknad om kjøp av tilleggsareal til Rønning Østgårdsvei 5 tildeles som omsøkt.  
I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon til omdisponering av det omsøkte areal fra gangvei til 
boligformål.  
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør slikt vedtak:  
Søknad om kjøp av tilleggsareal til Rønning Østgårdsvei 5 tildeles som omsøkt.  



I henhold til § 19-2 gis det dispensasjon til omdisponering av det omsøkte areal fra gangvei til 
boligformål.  


